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BAŞVEKiL ~ Stalingr ada kac şı 
TRABZONDA iKiNCi ALMAN HAM LE Si AKi M KALDI 

Saracoııa Bay:Dart 
ve Oiimf4banede 

tet iillkler :raptı 

Tepelerde 25.000 Alman askerinin cesedi 

lle blr-

ilkte ırey retmektedjr. 

Mıs ı rd a 
Mihver kuvvetleri 

batıya doğru çekildi 
Muharebe sahasınd~ yüziarca tank 

ve kan1yon yatıyor 
L.ondra, 8 (A.A.) - Batı çölUna.? 

yapılan taarruz neticesince mıı.vcr 

kuvvetlerı batı ıstlkametlnde bj1·~1. 

çekil.ınlş1erdir. 
Muharebe sahası Uzcrl.nde uçıın bir 

pilotun raporuna ı;öre, çurpışmalar n ,_......, _____ , 
Veşilköyde 
uçuşlar 
yapan 

Ömer 
inönünün 

ilk beş giinUnde elde edilen neticeı-.r 
yüzlerce i~e yaramaz bir hale getitjl~n 
tanklar, kamyonlar ve her türlü nıı.qı 
techtzatıdır, 

MUtte!ik orta bomba ve deniz u • 
çakıarı batıya doğru çekilmekte olan 
mihverin taşıt kollarına taarruz et • 
mjşlerdir. 

Londra, 6 (A.A.) - Batı çöIUncte , 
ı;ahlle bir lmyıktan çıkmak . istly3n 
bir İtalyan zabit ve 18 aakeri k•wv=t. 
ierimiM kartı l<IU"'llY& ııtıınce hlc.ı •
teı etmeden teslim olmu§lardn'. 

L<>•ırı.ta, 6 (A.A.) - M\hvercl~!', 

Romel!n aktm kalan ııon hareketirıl 

taarruzi bir kc~if diye göaterıneğe c;a_ 
lışıyorıar. He.lbuki, Mihverciler, bUtlm 
zırhlı ve molöı:ize kuvvetlerile lngi -
lizlerin cenup kanadına yUklenmi§lE>r 

1 ve beş gün süren muhare~lerdeo aoA 

ra geriye atılmışlardır. Mihver kuv _ 
vetlerjhiçblr yerde eııas İngiliz müd't
faa ID{'VZllerlne gfremeınlıılerdlr. MUi:-

t e has süs ı eri 1 .~:~~=~~k~~~~ğ::.:ı .. ,. hal•· 

GttıııU,h&neı, 6 (A.A) - Başvektıı. 

miz ve sayın e~eri, dUn sabah sa.-.t 
9 da beraberlerindeki zevat ile A;:ka

leden Trabzona. hareket t>tmlşlerdh. 

Başvekilimiz Afkale • 'l'rabzon yuı:ı 

ti.zerinde bulunan bUtün köyler hıukı 

tara!mda.n ırevgi teza.hürlerile krşı • 

lanmış ve bu köy~rde tevakkuf ede
rek köylillerle ihtiyaçları ve dileklı::ri 
hakkında konuşmuşlardır. 

Başveklllmlz, ıaat 11 de Baybur':'a 

gelmişlerdir. Bir kıta asker, mektep. 
tiler, futbotculaT ve oehlr meydan~n• 

dolduran binlerce Bayburtlu tarafn; _ 
dan karşılanmış!ardır. KUc:ük bir .ıoz 

<;"cuğ'u Bayan Saracoğlu~a bir buket 

VErerek kenlUerine PO§ geldiniz ık

ıniştir . 

Halkın alkışları aramıda yUrUye. 
rek balkev'lne giden başvekilimiz B'".y 
burtıularm bu heyecanlı SfJVgi t~za -
hUrlcrine halkevlniiı balkonundan .e
~ltidir etmek sureUyte mukabetede 

bulunmu§lardır. Burada ıuaa bir ınü<i 
det l&tirahattaıı ve halkevlllerle to. 
masdan sonra yine halkın çoıkun t-· 
zahUrlerı arasında Bayburttan ayr.l. 
mışlArdır. 

Saat 11,30 da tıareklllmi2: Gümtı~ 
haneye gelml~lerdir. Burada da ":.ir 
krta asker, mektepliler ve l:ıalk tara. 
fmdao karşılanmı~lardır, Hıı.1kevln•Je 

bir müddet 1.stlrahatten ve bğle ye. 
meğlni burada yedikten BOnra ısııat 

15 de halkın tezahUrlerı a.ra.sı.odıı. 

Tra.bzona hareket etmlşl~rdir. Alınıın a.akerleri Shıllugr:ıd clvo.rıııdakl tepelerde 

· Ingiliz tayyareleri 
Bremene saniyede iki 
. tonluk boınba attılar 

Atış 1800 saniye sürdü Maıtaya çlddetı t 

yatıyor 
Novorosi.skte 

Ruslar yeniden 
çekildiler 

Londra, 6 (A.A..) - Btalingnd 
ı.~hrinin cenup batısında ya.pılan .+-ı • 
rnan taarruzunun clurduruld$ bıld'. 
rilmektedl.r. Almanlar ağtr k.ayıp!ara 
Uğram.&ktad.trlar, İkJ.Dcl bir .Almıı.n 
hamlesi de akamete uğrat.ılın~. 

Londn, 8 (A.A.) - Sta.Ungrad f~h 
rinin ~nup batumıda. Almanlar ktlt.e 
halinde tank ve piyade lruvvetleriıe 

taarruza geçmi~lerdir. Fakat bu ta • 
ı.ı.rruz akim brrakllnu§tır. Rus topçusu 
düııma.na ağno Z&yi&t verdlrmigti,., 
1200 Alınan öldUrülmü§,17 tank tahrip 
edlln:ıı._ ve 70 kamyon işe yaramaz blr 
hale getirilnı.i§ttr. • 

Stallngradm batı ve ~lmaı batımı.. 
da başka Alman t;aarruzlarmı Timo • 
c;enko ger]. atmıftır. 

Son birkaç giln içinde bir t.k Ru! 
clizU. kendi ba~ 3000 Almanı öldüı'
mUf ve 19 tankı tahrip etmJıtlr. 

StaUngrad muharebesinin iki hat • 
ta.dır devam etmeme ratmen dU§JDaı? 
eıAn hiçbir netjoe elde edememi§ va • 
ziyettedir. 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter ajan. 
sınm Moskovadaki muhabiri Rus m•J. 
kavemettıı.ı.n artmakta olıiuğunu bil • 
dirmektedir. Şehrin dolaylarmdakj 
.tep!erda 25.000 AllJl.aJUn öl&U ~at • 
maktadır. 

Muhabire göre, A.lm&n hava kuvvet 
lertnin de uğradığı kayıplar ağtrd!r. 

GUııde takriben 50 Alın.an uçağı ı,e 

yaramaz bir ha.le getırUmektedir, 
Load~ 6 (A.A.) - Karadeıılr. Ruıı 

JimanJarmda.n Novorosisk içiı:ı tehlike 
artmıg bulunmaktadır. Kuvvetıı Al • 
m&n koll&r1 ~hre ıimal b&tıda.ıı iler. 
lemektedir. Yapılan aıkı bava n kar:ı. 

htıcumlan akabinde Ruslar ye:nl me'\'. 
zUere çekfl.m.l§lcrdil". 

Mozdak kesiminde bir .Alman kör. 
rUsü berhava edilmlştit'. 

· -- 1 iımglllz gemllerae 
.Milli l)ieflo oğlu Öml.'r lııönll'nıhı ı 

ıeşnköyde uçu,ıarıı başladığmı )3."- ı Atman c!enizalfıları 

bava akını yaınldı 

Rus tayyarel_eri de Gö- du!":ı::n8u~:~~~=&~u:!'::r 
rw; etmJ~lerdir. Blr Alman uçağı t,L:.. 

Moskovanın batı ve ştmaı batısın Jııı 
Ruıla r yeni b!r kaç mevz:t geri al • 
mıya muvaffak ol.ınuşlardır . 

Leningrad cephesinde eon Ud g1il\ 
zarfında Alman hava Jnrntetlert 89 
~k kaybetm.itlenBr. 6 uçak da ha. 
ııara uğra t.ılml§tı:r. 

mışt:ık. Öıner tnöuü uçuşlar hakkın
daki tabasaUslerini ı,öyle ifade etıW~
tjr: 

"- Uçuşlara ve uçmaya k~ı olm 
ııevgimr. hatırlıyabUdigim ilk hatrra. 
:a.r kadar ~kidir. KUçlikken dalıua. 
bavaya, tayyareye, tayyarccilere .ut 
ııUcAyeler dinlemekten hoşlanırdıın.. 

tık hakikt tayyareyi 6 ya;ımda 
tken gördüm ve o gün uçtum. Çok kı
ııe. rüren bu gezinti, bende pek sili!; 
tzler bıraJ<tL Ha.tırııyabildl~im tek 
oey. dünyanın, dışından, içinden da"t·.a 
iYf görU.ndUğUdür. '· 

Bundaıı sonra fnstlalarla tekrar 
tel<r&r uçtum. Bu uçu§lanm hep ka. 
pall yolcu tayyarelerlnde oidu. Halbı..

(Devnml 3 üncüde) 

;ra sında 

Bir deniz 
muharebesi 

oluyor 
Llzbon, 6 ( A.A.) - Sl~esden bUdL 

ıildiğıne göre !oglll.z gcmi\erlle A' .• 
man deJtjzaltıları ara.amc'<a Sinel! sa. 
hU! a.ı;ıkla.rında bir deniz muha.re'bo,ı1 
cımaktadrr. Buna her lkt ts.ra tllı' uçak 
ları da l§tlrıık etmektedlr. Sahilden 
şiddetli lnfil!klar işitilmektedir. 

Anadoluda g1da maddLleri 
toplatan sermay~darlar varmış~ 
Tüccarlar keyfiyeti alakadar 

~~~!!!!~.~~ ~ .. h!~,;!.,!~!.?.~~;~~ 
battrı aerbeııt bırakılmasından aom· • clrler bu hareketı iY1 görmed1kleru !. 
§lmdiYt: kadlLI" lıububat ve zahjre !.0:!1ı. böylece gıda maddeleri, Uzerlnde lıir 
ıile hlr; ala.kadar olmamıı: blrtakrm stokçuluk hareketi başlaıruş olduğı.ı • 
ııenı:ıaye sahiplerinin hemeL harek.,te nu al!kadar makamlara blldirmişte•. 
geı;tuuerı, bu ehemmiyetli gıda aıa1- dlr. Tacirler, bu ııeralt fçlnde piyuaya 
delerinden stoklar toplamağa başla • çıkmaktan ve mUbayaat y~pmaktan 
dtklan öğrenllıniştlr. Bunlardan rır çekindiklerlııı de yrıca UAve etın.13 • 
kısmı Alladoluya adamlar da gönde . lerdir. 
rer.ık maııauı tarlada :1<.en para dağ:t ön\lmUzdekl ayların ıaşe tşterı l3a

.aıaıt ııuretne geniş mUbayaat yap • kınımdan ç~k ehemmiyetli ol&u tu 
Dl&kta olduktan da haber alınnıışt:r. l mesele lizcrınde alAkadar ~·Uksek m'l. 

!atanbulda Z&hlre ve fasulye, ııo • ka.ml:ı.ra hat-er verUınlş 7c dlrektıf 
hut. nııerc~k gibi ötedenberl gtd'• ı.tentni§tlr. 

(Devamı S llnellde) 

• b • b b 1 d rip edilml§tlr. tkintj dalga ıehrin it: n 1 g s e r g 1 o m a i a 1 ! :::~ ~:r:ı~;:n8%;vvetlerlmiz tar~ 
Londra, 6 (A.A,) - DUn yenidl'n iki düşman av uça.~ı tahrip ediıml~tl~. ı ,_-:;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:

.Alıı:ıanya. her iki taraftan bouıbarrn. Avcılanmızdan altls1 nok..."Rndır. Bom- f . 
mana utramı~tır. ba uçak1annuzın hepsi sa1101en us1e - Yeni aaket,mtze bagln ba'1!voraz 

tngillz uça.klart Bremen şehrine ~- rine donmu,tur. Amerikan av uçak - ı 
arnız etmişlerdir, DenlzalU tezgAh • larmdıı.n yukarı hareketlt\rc iştirak l B D 
larıııd& ve uçak fabrllte.ları.nda yan . - 1 tdenlerin hiçbirisi noltaan değildir. arp ne za•a 
1ımlar çıkarılmı§tır. Bu &.kın tngllz 

~~a::ı:~:;~en §ehrhe yaptıkları / ngillerede blteC&'• '1 
tk1 tonluk bombalar ııanlyede bir Dı 

tane olmak ~re ~'hre atrlmt§tI'· 2 2 • ı 
Atı§, 1800 saniye devanı etmi~tir. m 1 yon 
Duman!~ 21100 metreye kıı:c1ar yül<-
selmekteydi. 

Diğer taraftan Moııkova radyoııC; -
nun bildirdiğine gött, Rus bomba '"'· 
çakla.rı Könjgsberge taarruz etuıi§ • 

lerdir. Burad:ı. 24 yangın çıkarılmış -
tır. Bir Rus uçağı kayıptır. 

Londra, 6 (A.A.) - Hava nazırlı. 
ğı ve Amerikan umumt kararg!lıınJl 

111 ansan . 
Mitli hizmet-
lerde çahşıyor 

müşterek tebllğh Londra., 6 (A.A.) _ tş nazırlı 
Birleşik Amerika orduııuna. mensJp ğı umum müdürlerinden lnce oüu 

hafl:f ve ağtr bomba u~akları dlin ı;kş'.\!D. demeçte bulunarak bilha.st>· 
Fransanın mc§ıuı arazlıı\'odeki hedef- !;ÖYlıe demi-ıtir: 
ıere iki defa bUcum etmi§lerdlr. Bo"- İngiltere İ.ŞÇi t:eferberliğinde he 
ton 27 tiPı uçaklardan blr illo öğle. ınen hem.en azami hı-.dde eri!;-miş 
deo evvel Hs.vr doklarını bombala · buhınmaktaıdır. Erkek i.~ileri Vt • 

xruştır. Blr:ız soıırR uçankıılelerde'I ziyetin icaplarına göTc ~u veya bu 
mUr~kkep Uç filo yüksekten geçerek Eıahada çah~txrrnak üzete muht~lı( 
Rend~ki demiryolu depolarına hUCIL'· Ytrlere da:;"itryonız. B:ızan erkek 
etmiştir. Hedef ti.zeı:indo n1Uteaddi· işçi yerine kadm işçi <:al~tırnı"k 
tnfil!ldar ı;örUlmUştUr. 11.!<ulüne de baş vuıuyoruz. 

MUteaddit avcı filoları ou hareli.et.-! 1939 haziramndanberi mühim 
ıere iştirak etm.l§ler ve bomba uça\t. l rnat fabr'kalan i !.e d·i.ğer .. ana) ide 
ıarma refakat ed,.relt 1'1l§trtma taa:- l ve b3.Şlrca servislei'de çalışan is.~i 
mzları yapımıtlardır. Birleı;ıjk Ame~i- ı &&.yıı:n 1 milyoı~ 750 bin ~işçi art 
ka ve Dominyolllr tayyare fllolarılt m·~tır. QalI13abılE>c~k çag<la 0 1an 
uıütteflk !Uolan bu harekct!ere 1,t1 • 1 ~~3 milyon lti~iden 22 milyonu mi~ J 
rak etuıi§lerdir. S&vql&r omıaıımda U hlı:metlerde çalışmR.ktadir. 

I 

Asım Us ve Hü~eyin Cahit 
Yalçının cevapları 

A.lmı Ua 
(Yamı S thıcüde) . 
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rlAFTA SOHBETİ 

Hokkaya, rıbdan
lığa , rnüıek kebe 

ve life dair 
l'uz.luklar - llıı!r<'tı çe!<Ueıı bir sevgtıı gibi - Bir genç ıuzı öper gibi -
Asma frnerlrr _ J<'lldl'l rahleler - Murassa ııamdanlar - Kalemtm,tıu-: 

- Maktolar - Eski bokla. takıınlan - Silnnet hcdlyeal - Btt1r m\l.rek. 
keiJ1 H . Jif - Altın kamçılı tcsbihler - Bunlar ne oldu~ - Kim doldıı. 

klın boşnldıT - şı~enlet' klm'l - Ba7.lrgAnlana rolü - l'tlUL&)ı..'dccller -
Ecdat eııerlerlnt. kareı gösterdiğjınlz nanı_.örlllk 

B IHKAC dostla, - esprileri bir darbımesel ~.ihl . dillerde .. dohış ~.n 
Sem.si :\hılıtar 'c oğzını konuşmak, güzel oz söylemek ıcın dcğı.ı, 

lezzetli ve nefis ~emck1er yemck için .acun Koıııcr Kemal ile - lıır 
1.Ji,·alıane<le, ~ıasnnın etrafına ccv.rclenrniş nk.şnmcılık yapıyor, kndehlc
rim.lz.i l uduınlul orduk. Aramızda, dost diye ellerim.izi uzaltıijımız \"e 
ar.k:ıd:ış diye s:ı~gı \C sevgi gösterdiğimiz. fakat bu iki mefhumun cck 
bu) uk , e ilmdsi mıinıı.sını nnl:ı)·amayan bi~aç kişi daha Yardı. 

Garsonun ı::etirdıgi sıcak lıir mezeye tuz serpmek lbım seldi. M:ı· 
samızda tuzluk olınatlıiiı için garsondan bir tuzluk islcılfnı. 

Garsonun, öııiınıe tu1.luk di) c gel!ı diği şey, beni hayrcU.er içinde 
J.urııklı. Çünkü, lıu, hızım lılldiğimfa luzluklarclan değHdi. Ne tile 
çal:ılın ucıyJe alınıp serpılen acık, ç.lft, Ye ynttk gözlü tuzluklardan, ne 
de baş tarafında a>nnnıadan delikli bir kapaijı olan seıı>mcyle dökülen 
•. insındendı. Gu, eski dc·:hlcrclc, be.zir mürekkebini ıkurutr;ııak, için, '" 
zıh .ldiğıtların iıslünc serpıJen rılıJarı iç.ine koyrna#a mahsus, fi.,tlerf dciık, 
ince, oya gibi çiçeklerle slislü rıhdnnlıklardan hlr1ydi. 

Yıt!nrca hnsreli çekilen birse\'gıliye !kavuşmanın sevinciyle, clır:ıe 
aldım. Okşadım, gfüJerim ulandı. Eğer ulMmasaydım, birgene kadın 
cpeı gıl>i, bir ~üze! kızı okşar gföi, rılıdanlıAı dn ~ecck Ye kokluy .. • 
cnkıun. -

O.stünün çiçekleri çok güzeldi. Bir minyatür gibiydi adetA... E~ki 
Turk cscrlerioın ıhayrnn1 olan ve mm:assa şnmdanlıklard:ın, knkmalı, 
fıldişı ve banma bağa :ralılelerden. çekmecelerden. oya gibi ince, asma 
fenerlerden, ımtahyonııı çini tabaklarından, Mısır işi ıüccacı kandille. d· 
den, t.?hla kür:;iler ıizeriudekl "Ruht cicek" dedl#bnlz nakışlardan, ccş
mu bülbllcrden. ;knlemtraşlardnn, maktnlnrdnn, nefis tezhipli eski el 
ynzınıı.sı Kur'aıılartlan cok jyJ anlayan Semsi Muhtar: 

- i.:ıülme dedi, buna gelinceye kadar daha nelerimiz aya#a d(i.şlö. 
ihtimal, ıhayır ih1imııl değil muha.1..-'lcak, bunun ho'kknsını da hardallık 
)apııuşlardır. TccrübcsJ ibodava.bir de hardal isle.,. ' 

• Şemsi l\luhtann dedlAi doğruydu. Gar50n, hardallık diye, önüme, 
tuzluğun hokkasını getirip koydu. 

lç.iın sızladı. Eski eserlere karşı gösterdiRhniz lAkaydi karşısında, 
üruldum. Ve g:ırsouu çaRırarak, dükkanda hunlar gibi ne kadar tuzluk, 
hardallık \'ru-,sa ıbepslni aldım. 

flstlcrindeki rcn'k hiıı.slt!ri gözü ve kalbi ısıtan ecdadın hu gü1el 
eı;erlerinden bir.kn~, şimdi· yazı masamın ilstUnde duruyor. KaJ'l'nıf, ıbu 
askı hokkalara batırarak yazıyorum. • • 

F..&kiden de bunlnrlıı yazı yazardık. Yalnız kaleınılerde cle~il, evlerde 
kull;ınılan lıokka ıakıın~u, Avrupadan gelen soysuz bir ze,·kle yapflnıış 
heıkkalar değil, 1:ür.k zevkiyle ynpılm~. üstleri çiçeklerle i5knmiş, hol .. 
klllıırdı. Buıılnrm nynca bir de tohakları nrd1. Tahakhırın içine ılc 
aJ rıca ren'k renk r.fcıililer işlenrn.iŞtl Hokka ile rıJıdanlık, bu tn.lıagın 
ıçıııe o1urtulur, ı tarafına da .b.'1tlllış kalemler, ikalemtraş}ar, makta.ler 
yatırılırdı. J 

Bunkırıo c-eşillcd vardı. Ve hepsi birbirinden güzeldi, zal'ifti, ü~ 
•-bunda Ttiı<k 1.CTkinin' ağ7r, şen itidali, 'fürk ZCTkinin sunilikten :ı.a• 
r:ııı, mülialflğa yapmayan, hayalden istiıırc ctmiyen tabii güzcll:Aı 
sczHırdf. 

A'Vrupahnın ho.kka&ı, kalemi memlekete sinmeden cn·eı - giNI k
t"n OJ>eY L'!Onr:ı ela - sunnet olan çocuklara, Türk san'atkilr.larıınn 
~ -ıntıklnrı bu hokkalıtr hediye olarak ~ötiiriiliirdü. Bilmıcm, buıılıırın n~ 
b.abahatlar.ı vardı ki, yazı masalarımızın iistünden knldınp .ııtıık, evle
riıııı7.den~dut dr,.5lU'1 ... ç,1kar(ilk'l 

D:ı lıol~;ırm jçj";;e, rmıfrakkal., \Ji( ''C siyah bezir mfirc.kkclli koynp 
y.zı yamıak şart değildi ya! Sf;>•nh miirekkclri- ele, lifi de·koymndnn, 
k:ı~ kalem kullanmadım da y;µı_yazabilirdik. Boca ederdik reW.Iı 
mürekkepleri içine, uçlu kalemlerle yazılarımır.ı yazardık. Hiç o:mıızsa 
1111iırekiccP.çilikİfb sonra .hôkkacılığı öldürmenıfş ohırıhık. 

Y11zık oldu hn eCdad yadiglrlar.ınal • • 
\~ iı~lt6~.~ ... , mGıııeldriıbe.. mf y.,.lk oldu?.. Dalın ne ktıclnr 

tcJ'feı'nwı: \:ar, ıiltt'~ ..• 
N8"de, e,, lar<(ın,;a9ber. neceıf tesbihler? Hangi nğızhk~ı düki.fı• 

nıuda, te.-çJrılı Ut&n hangi ma#aı:ade. allın kamçılı .sanlal, ud ağacı, şah 
ma'brut, gül, o&lc. ulık.: lc<*a, ger~e den ~ abanM te-ıbihlerın rrnkii 
,elJıilelcrfyle göZlerlntz~şıyOT'? •. )ie oldıı bunlar? .. Bunları ynp:ın 
sım'atkllrlar nerede? •. 

• '<~rede o jşJemcti .tiilbendter? :BOıyfik ninelerimizin nurlu viiılcriııi 
çc,·rclcyen bnş9rtülcr.'10yalı yemen.ilet:? En astı "C en ince hir "Xevkle 
y:ıpıJmış çe~, ipek kuşaklar, ilto1'uklar, yaknları sır!aşh gömlekler. 
n:ıkı,ıar, ıpek işi ıneJer, •Jmrenerek ibaktılProız ve incelikle, nakışta, 
tcıhıhde biı·ibi~;Jel~ş eden bu güzel cllşlerl ne oldu 'l 
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leytinıaoı 
Serbest döviz!e 
ihracına m usaade 

eaildi . 
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A man ordasunaa 
şalrllitl ? .. 

1 

ORDULARIN §İir yazdıktan • ~ 

Z~ytln yağı, plrjneyağı, tiftik, p:ıla
mut hUlAaası, pnmuk döktıntüsü ki.!. 
çUk baş hayvan defiler! keten, kent:
vır, ha§haş, nyçlçcği,swıam, yer fıs•ı. 
ğı, tohumları \'C coya fasuıyeslnln ser 
best :l~vtzle ihracına mUsaade cdllecı
#ı diln şchrtmizdcki aUı.kadarlara bl • 
dlrflmlııtır. 

(. EYYAR üzümcü Bolulu Hacı ı dırdı ,·eya dil.şll~dU, de beni bo~ 
~ U •.• 1 il • vtıre yakmak ıstıyor. 

nı söylemek sanuım kl tu
haf geliyor. hakkınıı \"ar; asker 
lel' §air dei!;lllerdir Eğer nlir yaz• 
mı olsalardı her halde bir kaside, 
bir mflnl, bir ı;arkı ,·eya so.tle yar. 
mazlardı; d::stan yazarlardı; ~ 
tan dcmcl< kahramanlık ~Hri de-j 
mektir. ·~ 

Osman, gag.en g 1~ 0~ e :r.e- ı · Delillerin l•ifnyetsiZlilrinclcn ,.e 
ri _ı.ulesl'ndel<i üz~lmlerı bır hayli kU\'\'etU miıdnfıınsı sn~·cshıde JHr· 
smmk dola~ıı> nt.ıktan ~nrn sı: mızı kusaklı, <in gıizlU sabıkalı ~u 
<'ılkt:ın .ve )·orgunluktan b~ro.ı. din ka ... ·ı swımustı ıiacı O rnau ile 

Her millet ordusunun detıtanla. 
rı \'nrdır; Türk ordusunun de tan• 

1 ı•m ... ~· lruı'.!:lua ve ultanalımc~ " " • • 
e • ~bı ~ ynnyıın:ı. drşan ı,:ıknrl:trJ·en kP.n-

lıın belki hepsinden ~k "e parlak· Ş 
t.ır; fakat bunbrm be1'5j ya1Jloıış 

değiltlir; çllnkU yazanlar 5alrler -

Ankarada 
ıınrlmın. cloj;;-ru yolln~ı~tır.. . ~lini hali siipheli gözlerle' üzen 

Hacı O man bo~ küfeslnı caml - .. 
1 

• , 
clır; ordular :ıncak o dcstanlan yn• 
parlar, yaratırlar. Sari 

~ • Hacıya dogru soy enıyorhu: 
J.armaklığı önü?e .. yerlctı~lrdıkteı~ - Bal< bu kntlar enclik gilıınh. Abdülhak Hiimldin E~ber a<lın•lakkı 

ıJal•i nınnzuın tırajedisinl hatırla.r. l'bU 
Mnız; şnir ornda Aristoya şnnla.n l 'a 
ı.oylt>ti'ı·: ''Tarihi yazan benim, ya·•r · 
pan sizi" Ve böylece bllyUk tsl<en.~~ 
dere hitap eder. llerhangl blr des• ll§ 

tan ~airi de destanını yazdığı or• ~·o 
<luya: "Destanı yaz.an benim, ya.·tan 

Cez.ci gören lokantalar 
Aııkaradan blldlrlldiğlne göre, An 

kara belediyesi lokanta taritelcrıt l 

etki bir gekllde ltontro?e bafi'lamı§tır. • 
Milll korunma mahkemesi, sebebsı:ı: 

onrn. !:'onra <1ıl>ılıtn5111 kttrşrsın h t 1 Ali h I . bi n·Un . . . • · , u , ı.ıl nyn ıne a a n uç r f'>U ıınkı sıl'lllardan bırısme g ııeş~ ff , • . ;r..· b" .. h • ı· 
. - n e"tırcmtYece..,ın ır p;un.'l ı .r lmrsı s.crılerek uzunmıı:ı, uyumaga ·.ecek \'e beni bos yere yalmeak• 

ba,ı:ım15tır. ~ 
Bir miiclde

0 

t bö"·lecp u.·uyan Ha· tın. 
" Ilir clnhn böyle her yenl<- mu. 

yere yemeklerf palıalı sııtruı Karadcnir. 
lokantası sahibi Ahmedı S ay 15 glln 
hapse mııhkCıın etml§, lolm."ltaınnıu dr. 
bir ay kapalı kıılmasıno karar \'er -
mlftir. 

cı, bira zsonm park bek!;i ... inln: ına. Benden rınn baba na Hınt• ••. 
- Ilurnda sırnya uzanma,, '° Kimbilir snbıilr?.h beIIc( de haki· 

!!yumak yasaktır, kalk ba'kl\Jmı? knten uı,:suzclu. ll:ılmt bir l<cr~ 
diye <lürt\iklemesl ite uya.nmıs, ve abıkalıydr, 
güzlerini oğuştmmu5tur, Hacı i5tn 

Pan izi'' diyebilir. ru 
~ 

Alman ordusu dn kendi hesabı- ~. 

Zevk lokantası 8ah1pleri de be§er 
Ura 80 er kuru11 pnra cezasına ve dü!.
ktınlannın 7 glln kapatılmasına. mat. 
ld'lm oJmu§lardır. 

bu ha1:1Cketl sıratımda liici\'l'et pros 
teliisını pel• hafif bulmuı,, \'e telaş~ 
in elini cebine soktuğu zaman dn 
lnitün serınaycsi'ni te~kll eden 16 
lira ufaklık pa:ra.,mm yerinde yet. 
Jer ~stiğini gönnti~tür, 

Y e,ilköydeki kimse•izler Ağlamaklı bir halde doğruca. ka· 
yurdu geni§letilecek rnkob, oradan da Emniyet l\lü-

Bclcdlye YeııilkBydeki kimsesiz ço. ıliirlüğüne giden Hn<·ı Osmnn, bu· 
cukler yurdunu genl§letmcte karar r:lda snbık.<tlı1ar dosyasındaki l'e" 

verm~ ve bu yolda çaıııımalara t;ag • ~imlcnlen bir tan~inl pnra~mı ça
lamı§tır. Bir mütehassıs doktor yurt- lana henzetmi~ \'e kenaisini yaka. 
tabulunan gerek moral ve gerek bilr. luttırnuştır. 

ye bakımından muhtelif sınırı.ara ay. ~imdi sulh ceza mahkemesi'nde, 
rılan çocuklar Uzerindc tıbbt muaye - ya.kn.lan.a;ıı bu krrmw .kusakh, cin 
neler yspmıo ve bu çocukların yurda gozlil s:ı.bıka.h, Hacı Osrnanın söz -
alındıktan ııonrakj hallerini gtlstere:ı Jıerini bitirmesini beidiyonlu. 
dosyaları etUd etnıl§, çocwklann no~. !lüt("madiyen: 
male doğru göaterdikleri lnkl§afum - Hey y!ırnbblm, sen bana. sa. 
tesbit etmlftlr. hır ihsa.n et! gibilerden ba~ını sal· 

Yenı yapılacak tallmatııameyc ko - lıyor ve ikide bir ellerini uzatnrak 
nulacak maddelerle yalnız klmsı:slz itiraz etme"K istiyordu. 
çocuklar değil, ana ve babalan oldu-
ğu halde sokaklara d<SkU:rllp muhtelif ı N"ıha~et l~acı Osm!"°: 
karamell ııatıcıtığı ile 4llenın.e yolu. -1:Jıdeyon elendım, yoruTmu • 
nu tutan, dejenere kimırelerle temas. fiımt, çuva.llafrnı,mı, ve sıraya otu· 
lan ııeticeıılnde a.h.l.&.ksn:laşan çocuk. .rur otunrJız uyumujf ka.lmı~nn:. Bu 
lar da yurda &lma.rak ve ıala.b edile _ ~fendi lat.rf:ıunda otunıp benı genel" 
cektir. Jıyorda. Pa"'mr ~. çalını~ o18:c~k. 

Ortaköyde kurulmaııı ltararlllfWll- ~CI Osmıuı sozlerlnı. bltırj'nce 
dığl halde malzeme yoklugu yllitUn _ hikım, maznuna dönd\ı. Kırmm 
den In11a ~dllmnfyen çocukıan hlma • kusaklı, .~in. gözl~ ~n~rkalı, ayağa 
ye ytırdwıun gayesi de g6z<lnUndc lmll;ıp goğ<;ünU sışınlıklen 'IOnra: 
tutularak' yenı tallinatnameye madde. - Beynğabi, diye söze başladı. 
ler eklenecek ve yurd~ gll'llt:şletilmoı:. il~ böyle J:eY olur mu! Hem 
aj için yapılacak pavt'ionların )'erleri ayayormu~, hem de be-nim çaldığı. 
ve §ekli tetfıit edilecektir. mı gönnü,. 

Maarif vekA.leU de bu yurda~pef1co. Sonra Hacı Osmana doğru dön-
loglar vermek ve kadro6Uİlds.k1 dolc • dti. 

• ' t 
torlardan blr kadını ~'k_.e • - A\hn bir de Hacı olacak. Al. 
retlltt c.;ocukıann kul'(aııı:lmasına ya .. _ lahtan lıoıtanı&z mı ın 1'4!11. }:Iini 
dım edecektir. Diğer t~an '* Y\llt bfr kcre .vfcdamna !<oy da siiyle: 
larda ııılah edile<:ek d~nerc,.çocllldM" 'Seitin paralannı r.aldığnıl( gördiin 
yablr ilkokulla.eda taliııillerJnj yaptık: IDtİ! 

tan sonra teknik ok\ıllannda birer J1Mı OsıJMln şıışımııştr, l'utkun• 
meslek edineooklerdlr. ~i.~·sabllanndn. bir 

Sahte miilllfti§ eliıttek 
kartlmını alıp llagtr 

OOn, LAielide, :Metılhp~a caddea!n.. 
de bakkallık eden HliBcrt"ln evine, 
meçhfil bir eahrs gelerek kendisinin 
iaşe müfettişi olduğunu ve ekmek 
kartlarmı kontrol edeceğini ıKly1eınl~. 
tir, 
Bakkalın kı:ı.nsı kartlaon bu ada.ma 

verml§ bunlfln alan meı:Ml §llbıs wr 
kuvvet.ile kaçmaya b&§lamıştır, 
Kadının kendiaine geç gelmesı ytı -

zUnı:len adam yakalanamamqıtır. Salı-

~ d~tmp dtt,tindükten 
'8Gllnl: 

- Ne diyeyim efendim, dedi. 
Doğnı<ıu pttrsmı t:ıhrken görme • 
'1im. Ams T'elilıin kam•milal<i sı• 
nı.da otmmu,, bı?nİ ~ödüyordu. 
Bunu dalmadan CTI'el görüyor 
dum. 

Maman islıecliil neticeye var • 
mr!tr: 

- 151\tiniz mi efenilim, bu sa· 
deee beni_.~phe fizerine yakal:ıt • 
tı. Park gibi knlaba.lık bir yerde 
.~k tabii kıen-disinin p:uacımr ı:a· 
lama.zdım. KimbiHr nerode çaJ.· 

NJJIAT ŞAZf 

ihti!<ar suçundan 
Bazı '.Eli ezecuer 
mabke~eye 
veılltyor 

na, milleti hesabına bir destan ya• ~ar 
ıı~or. Dcstanlann her mısraı n~;u S 
i<udrette, parlaklıl<ta olm:ı.z; hır. ıe 

~k zümrütler, ya.kutt:ı.r, inciler, ~Ui 
mercanlar nrnsında yer yer parlr İr çq 
lan ııırlııntnlar gi'bi, bazı mrsralaT tr D 
göze çok batar. lste Bavyera dağ·~· 
cı1annın Kafkas dağlannda 5629 ıc 
metre yiil\selı;Uğindeki Elbruz te • 
pesine bayrak dikiı:;leri böyle b~ ıa 
hareket olarak göze c::ırpb. Henüz 

lhtiklr suçunda?\ köprU Kadıköy is J"nfkı:ısyn fethe<Ulınemi5ken, he • azıa 
keleslndckl büfe bfr hafta mUddet•c uilz bel'di m<"ljhur ve yüksek dnğm Uı v 
kapa.nmı§tır. Belediye iktfaat mUdUr. ctekl~ri tnmnmiyle zaptolunmamı~ ııvv 
lUğU, böyle gıda maddelerı satan şel.ı. , ıı:en sonSuz buzların aktığı, sonsuz 
rln muhtelif yerlerindeJd bUfe ve me- i1nlutlann çolct.üğü Jo'lbruz tepesin• lhri 
zeci tabir olunan dUkkAnlardan b.r <te ne fşleri var? Bunun fnyda.51 ;ı.ga 
kıamını daha ad1Jycye vermekted~r. nedir? Bi'r {lağ sporu mu yapıyor ıafaa 
Yapılan tetkikler, son senelerde pelc l lar? Jlıırp da bir ~pordur; bunun 
kArh bir 1§ hallne gelen ve bunun 1. fçln h::ırp harcketlıerl n.rıuroıda spo. je,.· 
ç1n oehrln her tarafında sllrnUe Çoğa. rım payı asla ck'lik olmaz. Asker- n 
lan bu dUkktınların hayatın pahaı.. lik nol.tno;mdnn faydası ve ehem- a'\la 
Jagmasında mühim blr dmil oldukl9.rı miyeti olm:ıdı~rı anılan bu hareket 

1 
Yat 

bl.h..ıssa halkın gıdası gibi en mUhlnı bos muclur? Nutuklann, marşlann.J kim 
bir mevzu üzerinde lhtlktıı yaptıklr. Juı~""rt:m"llann "e jestlerin harpte~ lr 
rı teııbtt cdl!ml§Ur. rolli pel' mUbimclir; btınk~ askerın fi} 

ıruıne\i kuvvetini arlmr; ışte Bay 
Kaymakamlar ara•ıncla :vem <lnijcılarmın hnrt>'lt,=tl bunun 

tayin ve nakiller içinc!ir. 
Ankaradan bildirildiğine göte İzmir Acnba bunların sembolik tarafı lrfd 

vall muavini Ekrem Yalçmkaya Ko". yok mu? Elbnızun binleree yılılm ~ 
ya vnli muavinliğine, Marmaris, kay- ıfüny:ı edebiyatına, dünya sanat,. tşt:d 
makamı Fuat Yurtda§ lzmlr valı mu., na tesir eden bir efsanesi '\'ar: tn- Mo 
avlnllğine, Edremit kaymakamı Ce - snn!:ırm nteşleri yoktu; soğu'lttan 're 
nnp Akıru, Seyhan vali muavlnlH!'ine, korun:ımıyorlıı.r, yiy~cklerini pişi· Jıde 
Osmaniye kaymakamı Akif lıscıı'l remiyorlar; demir <lövemiyorlaT; k 
Kanı vali muavtnllğine, Konya veli t:ıbint~ hiikmedemiyorlarclı; orta• 
munvtnı İslAm ÖztUrk Kllls kayma - 1 'dtn. dehşetli m'r sefalet h!iltlmdi. 
kamlıAma, KB:rs vali muavini Şeıif ı;n büytik Tanrı Zeüs ateı 1 insnn
Eper Edremit kaymakamlığına, Sey. lanla.n csirgiyor<lu; kahraman Pro. 
han vali muavini, Rıza Tarhan Mnr. mele ona y:ı.lvanlı; me-rhamcte ~e
marie kaymnkamlığına, Tedarik ,.c tinnek için çah tı: muvl\ffak o'~· 
clnğıtma. umum mUdllrU Nlzamettin madı. Bı•mın iizerine gökten nteşi 
Tugaç vekAlet &oterberllk mUdUr1ilğU- cnlclr; yer yüzüne ka~mlı; inson• 
ne tayin edildiler. J!ır8 \'enli; sefalet sona enli. Fa • 

-o-- kat 7~ü lnz<lı; Promet:A!yj Elbmz 
Hyır•ızada açıklarına düşen dağının tepesinde zincire ,·urdu. 

iki ısevdaz.ecle kurtarıldı ller n'kş:ım kam. ve bli ·ük hlr kuı> 
DUn saat üçte Mudanyadan gelen ~eli •or, onun ci'ğerlerini ylvorclıı; 

Trak vapuru kaptanı, Hayırsız ada a. lıer :ı.balı beyaz "e bHytik bir ku" 
çıklarmda yelken direği kırılmış b1r l anılın mn •mnuyor; kanntlı\Ji~·le 
sandalda bir kadınla bir erkel{in '"- A"öi'.;'SiinU ıvazlıyordu. ciğerleri dtı
tJmdat otJnekte o!duklarını gllrmil~ ha h\Ze ''C sağfam olarak yeniden 
ve sandala yana§arak bunlan kur • nır evliyordu; böylece ıztrrabt u-
tarmıştrr. zuvor<:ltı: TnnnUırm t-n lmvvetlM 
Öğrendiğimize gl!rc, dcmlryoJlan lferklll Jfaflmslnrn ~itti, Promete-

lmemurlarmdan olnn erkek sevp,il'si Yİ 'Pırtanlı. 

ne bir geı:lntı yapmak 1lzere Kurba!I. Almnn ordusu aoabn kimin "O 
dereden sandala binmiş, fakat fırtı:ısı. lün~ yapıyor? 
yU.zUnden bir gcce denizde kalmıglar-. 
dır. Kaclircan KAFLI 

Nt 111i ~}li8ilıiıf:, Bülnn bunlar, en .raı:ır bir Tihic nlndc mU"" 
lı:.kknk' bir iki lanc~an'ılm şet"ler, gürniı+JO, ipekli. sımıah ve ·~•le 
~{lınlnriyle 8iizlilltl kamaşttr11n IŞ(Tler, nıhumuıu, kalbimizi riışcıer 
içinde rnrnkan -llİinın bu 1'tbdc 11 bcs!iaıan, san'at eserleri, ucl17. ucuz, 
kucak kucak, yllUa~ı. eli~r nsıta91yie, Yaht(m antikacıların, nriir.:ıye
dccı Ennmıihı.ı'i~~A'\·rup,ay~ yn<kılıere UQUruldu. Btz, hiztlen 
hio,aldJl, bi'zintf~~~ yerler doldu, fişli, müzeleri ZC..'!" Sa al il~ ten e '\'Ve} U• 

~nlr ıı. zenginfferin evmrı11991tt ~ merıeıe,tt.. vayaınadnn. İngilteredeki akraba. 
manlarn karst müdafaa edeceklf!ı
ı1ir.,, Dönerken soka.1.-tn pek nz io
snnm ga7.etc okuduğuna dikkat e· 
ıli~orum. Demek Fransızlar artık 
gnzete okumamn~·s ba.5ladılar. 

~e acı! ' ;.,ı ve dostlanını pllşUndüm. On • 

* Yarın,~ ~ın.clinde kalan biri!'~ çeşmühfılbft1, t.lr 
lnkuntn köş~~ ... H~n1e h1ç•ştııfmıyalım. Altın kakmalı eski 
Jtir silithı. ıblr•~ıi' ~de göriirse1c şnşınnıyalım. Hariri htr gömlcAI. 
h;r lokanta aşoaının sırtmda görürsek. alfznnı~ açıbnasın. Çünldl, çıı 
lıtrı bura.ya ~ürnceye kadar· nitraşan, bizden haşkalaTı de#ıil
tttr. Ecdeod ~~\uşı göstcrd~miz nankOrlüktür. 

lan günneden ölttnem yazık ola ~ 
caJc. Bitler geçen sonbaharda Dan 
1iğde ~ylediği nutkunda gizli' bir 
ıiJ8h.la f nglltercyj yere ı;ere<>dinl 
ı;';;ylemi-.ti. Bu gJ.zli silah ne olsa 
gerek! Ya bizim yeni bir keŞfi' • 
ıniz yok muf 1875 denberi kor • 
t;unç bir 1ngiliz icadmnı harbh·e 
nazrrh~n dosyalarında saklı ol· 

IJ.u,gaz. ve V ama linıoriları n. 

ela bekliye11 mallar 
Almanya.dan meınlıekettmbe gelme. 

8f tcap eden mallardan bDY\ık b!r 
kıamı Burgaz ve Varna limanlarında 
beklemektedir. Bunlann lçtıide klm • 
ye..ı maddeler, çlvj, tel, radyo maki • 
nererl vardır n yekQnu 19000 ton ke. 
dardır. 

Hari~ten gübre getirtilecek 
' 

...,. t..ııa w -..nn .muatac ol 
•!U,. .mzıl "N Jdmycvt gtlbrcnbı harfç.. 
l"h l'@tirtflIIMlf için tqe~ler ya • 

tır. 

l/UNIR SOl,EYMt.N ÇAPANQ(;f.U 

doğunu eŞldir dumnım. Fakat. bu 
l•tanbul umumi mecli•i icat çok korkunç ol a gerek. Zira. 

lıizimkiler 60 <ıene<lenbcri' bun11 ıeçimi hazırlıkları ilerliyor hir tllrlü kullamnaya. <'esaret ede. 
VilA~ umum mecliaine Aza nıiyorlar. Rüyamda JlitJeri Lon • 

seçimi har.trbltkınna ~vam edil - cJraya. girmiR görüyorum. Bütfln 
mdcteclir. İntihap deftı:-rlcri aa- tanrdıklann "ya~asm Bitler,, diye 
lr gUnU aç~ak. hazırlaruın cet - bağrrr'.Yor. Ben de Hitlere yanru ı
\"dler pazarteai gUnU daimt encU. Yor Ve dalgm bir ta\'ll'la: usızi 
mene verilecektir. bil" YeNle görmllştüm ~A.liba., di. 

Şehrin !kamlara göre, nüfus yorum. Ht'tler bana b:ıktrkts.n son 
miktarım g&ttercn istatistik u· rn. "YaYol,, diyor. Bu ıo.rrada Jil
mtnn. mlldUrlUJcten istenmi!Ifir. . ber gf'liyor ve Jlitlerden gazetesi 
Bu iatati:stikk AzA mikdan tayin idn bir mülakat İ'ltiyor. Jlitler ar. 
c:dilecektlr. 1.'ncla.5mıa sert bir cevap '\'eriyor .. 

Yıoni devrede umum :meclıia Aza .JllbeT' s~larınr kaklmyor "'e llit • 
lannm !!llLyısı tahmin edndiğine Jerle alaylı ala~·It kono~yor. 
~r~. cskitindcn 12.13 kada'?' faz_ Korkudan tltıiyorek uyandrnı. 
kı olacaktır. · Sabah kah,·alf ısmı yatnkta yap-

Yazan: 

'Alek•ander Vert 

trm. Ha,·a rok sıcak. Gazetelerin 
askeri mütalealanııdan ıı:•ç bir Şey 
anlaşılmıyor. Çörçilin nutkunun 
~·arısm<fan faılnsını ~ıknnnı~lar. 
Knh\"altı<lan o;onra ihtiyaı ıırofe• 
sör Pontoyu görm<')'c .gittim. J•ni" 
resör bu hn.fta lçerisinıle istihbn· 
rat senio;fodeki Framız .. İngiliz 
birliff.'ni tanzim mnksadiyle J..ond· 
raya giclect"kmtş. Prcf c ö•tin evine 
~itmek İçin bir taksl:re blrrdim. 
\'okla ihtiyar !lJim 1918 de Vey 
gand ve Fo5la nasıl tsnıstığını :ın• 
lııtıyor. O \'akit de l\lnnş üzerin· 
den bir Alman tazyi'ki ''am115. tn~ 
gilİ'L genelkurmayı umumi hlr ricat 
dU!illnU ormuş. Fn!<at F~ hona 
milni olmmı. Foo; Som U7.erlne çe
kilmeyi doğru bulmuyomıu'J. Ewe-

Çeviren: 

Muz.al/er Esen 

]il Dünkerki sonrn Kaleyi sonra ila 
Bulony:ıyı sid<letlc miidnfna .etmek 
litzımJır fikrinclcydi. Profe öf öı.· 
!erini.' 5öyle bitiıxl.f: "l\eşl<e bugUn 
de giiylc yapsalar" ılccli. 

Mndnm l>onto3• ~o'k kederli. Bir 
daha görüı;;tiiğümüz '"al.it "aziye· 
tin Jıirnz ılaha iyiletıeccğini ıımu • 
.Hır. Sofra.ela arlını unuttuğum bi• 
:ri-.ı daha Yar. Bu adam Somla~ 
Paris ar:ısınıla tirPnleri'n çok giiç 
i~tcıliğlnj c;öylUror. Almnnhlr kn\'

mlc nolctalnrını clurup clinlenme -
elen uç:ıldarlıı boınbıınlımnn celi • 
~orlannı". fhtiy:tr profesör e~er 
Fransn mahrnlnı:sa Martini~ ya .. 
lıut Gmullop aclalnrınılan birio,;in-ı 
r,;iı'Jerc wini siivlfö:or; \ '(' "m-nıla, di· 
yoı, A ınerikn lılar herhalde bı~i Al• 

Allah:ı ~ok şü'kilr, iki aylığım 
hirden geleli. Tnbii gnzetemin beni 
ııarnsız bır:ıkmıyacağmı biliyorclum 
falmt po ta.lnr o kadar lntiznm ız 
ki parayı nldıktan onra ga:zete-, , -
ye bir iki telgraf yazdım. 'e gaze 
t«ilik bliro onun pencereJerhıc 
\'upıı;;tırılurok mnvi kağıtlar için 
benden i'lt,..nilcn parayı ,·erdim. 
Sonrn bir sUtlü lı:nh\'C içmek için 
bir knh\'CYC gittim. 
Knhv~e. öğren<li'ğ!m haberler 

pek b i del:il. Bnııliyö tirenleri pcl;: 
nz i51iyormu . Rütün simendlrerl('r 
nsker \'(' mnhndr tnı;;mıaldıı mes • 
ı;ulmii,,. Komlinic;tler ordudnn kıt" 
cıyorlnmuş. l\föıde eeplıenin yanl· 
m:ıı::ıntlan <;onrn Fransn: oritu'iun· 
dnn knçnnbrm sayı ı l 0.00() leri 
ge(:mlc;. 

Tatlı bir ikinıli val.-ti. Gnzefenin 
baıırı giinif,.r<1.:~i pnrayn hnk lc:ı
znnm:t.1< icin Mr t.t'lnrnf dnha yaz· 
'1ım. Ve "Onrn l'nric; solmklarında 
•lol ~mn~a bnsladım, Bir tnraftnn 

'(Devamı var) 
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(Bq tarafı 1 incide) 
Moskova, 6 · (A.A.J - Röyte'r 

ajansının hususi muhabiri bildirı
:ror: 

"Kızıl Vcrdun"un ne bahasına 
olursa olsun müdafaası Iüzumun ,. 
dan bahseden Krusnay:ı. Zvest:ı 
g&zettsi diy<>r kt: 

lngiltereye 
Yeniaen Kanadalı 
askerler geldi 

(BA.,tararı ı ncide> 
Trabzon, 5 (A.A) - Vilayet bu. 

dudunda. vali, belediye reUıi ile partl i 
ba§kam ''e mebuslar tara.tından i~ 1 
tikbal edilen başvekıl Şükrü Saracoğ. ,. 
lu ve ~aym e§lerj dUn saat 19 da şelı
rimize gelmişlerdir. 

Ne düsünclüğümüz, yahut ne bildiğimiz 
inandığımız nihayd, pek de ehemmiyeti haiz 
Asıl mühim olan sey, ne yaptığımızdu" 

ve neye 
değildir. 

av,_ __ ~~~~------------~~ 
Stalingrı;dın muazzam bir ma · de, 

az· 1 +• •••o···•••••••....... n~sr vardır. Volga civarm<aki is-

Du•• nden '· teplcıi yüzt;rce t~hrip edilmiş .Al· 
k man tankı ık on bınle:-cı! Alman 

8 .. t· cesedi kap:ıyor. Almnnlann Volga ugu ne 1 yn rl7ığru ıleri nareketlP.ri durdu -
...,.,.._.,._,..._..,..~ ...... ,.....-..... ,..• nıla.bılır "P. Stalinı;rad tutulabilir. 

Şark ceı!besinda 
daram Ömer loönlal.a 

tebasıf slerı 
Şark cephesinde Alınan ilerlc~i~i (Ha~ tarah 1 incide) 

Vaşington, 6 ( A.A.) - Belçika k<;n 
gosuna Amerıkan askerleri gelnı~tir. 
Burası, müttefik milletlerin Afrika kı 
tasında Mıaıra. kadar olan iaşe hat -
lan için bir himaye bölgesi teşkil 

etmektedir. 
İngiltereye ~ni bir Kanada asker 

kıtası gelmiştır. Bu krta Kanada!: 
1'"ra.n.sızlardan ve bilhassa. kara.. ha\'ll 
ve sıhhiye b~rllklerinden m\irekkep -
ti. 

Bu kafileler yerlerine hiç kayıpsız 
varmı~ardrr. 

.,,.ıakkında dün seı:c Alııı.ın rc.sıııi 
ı.L Ki uçmanın en büyük zevki açık L'ir · 

Ba~vekllim!z şehir dıl}ında mtllkf 
ve a.skerl erkA.n blr kıta uker ~ 

mektepliler ve "caddeleri dolduran l",ın 
:erce Trabzonlu ta.rafından t.ezahü::_ 
lerle ka.rşılanını§ ve halkm alkı§lan 
arasmda bır müddet yaya yürüyerek 
halk ne temas ettikten sonra ika.met 
lcrine tahsis edilen köşke gitm~ler. 
dır. 

Harp ae zaman 
bitecek 

Ha.rbin dördüneti senesini idrak 
ettik. .f.'Uliği şöyle diyordu: R it tayyurede anlaşılır. Bu fıraatı tın:.ır uzve 

an 'fama!\ yarım <ıdnsınıla hıtlt ilK d6ıa N. Demirağ tayyareleri ve • 1939 eylüliioiin bi'.rinde, Avnapa 
ya·l? ilerleme neticesinde Tam,ıns· harbi ...,,Jln.k veıdillo! .. ıJeıı birka" ı.. di. Şimdl ise Hava Kurumu bu :ıolda J h - ...... " 
ello'"'.Ya ~hir ve limanı i.,gal et..lil • 1, 1 ö Amerika iRrilerini a a gün ısonra, *-~- Ye Frs.ıısa r . .er eırıeme vesıle oluyor. §'rendigjuı :s:ır .u~ıu;· .... 
es- '§tir. pek çok şey var; ama hepsinden evvel ziyade çalışmağa daıJet etti ı.ı~,·letlai harbe glnniş, o zaman 
or• Novrosisk'in s,i•nal hulı:mı ıa, A" ·ık Lon<lt· ... , r., (A •. \.) - Bı"rle$ı'k l h>re»k kimseler bu harbin, ismi 
a·~ıı ve Romen kıtal:ırınm hücu Amen'ka Reı'sı'cu"m.huru Ruzvelt ''c.ni '-'eni duyulaıı yıldırım ha.rbi· • <..:emjyctın bozukıuklarmdan u~ oJ oJ 

ı yalnız uçacağım gUnU bekliyorur.: .. -

1 ~ liddetli savaşlı:ı.r içclıde devam sonsuz bir hareket serbestliğine m:S.. i~ g~nü n_ıünasehetile, Amerika i?· nin telkin etti~ sürati kabul ~e
ı• ·ycıır, Novrosisk limanında iki lil<, dt.nyayı bir tarih kıtabmm 10., ~ılerıJ.ıe hıtap edeıek v:ız 1 feye bag· ıck pıek ~ bir zams.nda netıcıe

ya-~e va.pwıı atılan bombalarla yapraklarını l<arıştırır gibi seyretmt'k lılıklarmdan sit:.ıY,~J.e bııhsetmJıı, l<:neceği kıuıaatini :~har etıneğe 
ynılı.eara ~Wmıştır: ancak havadan mtimkUn o!abUJ'. kenclil~rintlen dahe. büytik gay • ba~ 
ir. Stalingrad tahkimatı çevresin• Uçmayan bir mllletı nasıl bir son ır retler i~te.-niş ve f'özilne devamla Bu ıa. etln zihinlenle tebellür 
er ıe. Alman , Romen kıtaları kuv· bckledlğjnl eskiden fşıtir ~üptıeyıe ıt-n deınlştir ki: Etmeığe .....,.adığı sıralarda mü • 
ı;~Ui bir surette müdafaa edilen !erdik, gördUk, inandık. Tavyare va "Me~ainin en ''Sıhim saati ça.l • tevetfa. ~Jiz başvekili Mioıter 
r ~ modern talı.kimler alm1ı:,ı. tan müdafaasının en esaıfü · ı:ıır UJl.•u. mD1tır. Demokrssi garpt :ı. ve doğ~ Çemberlayn, Yenliği bi'r nutukt:ı 
ğ.~· J?.ü~~n .. karşı . hücumları rudur. ela f-e.na insanlar yürundeıı telıli • h:t!'~İn 19!2 senesin<Uın eHel bit. 

29 fl'~uştur. Şehrın şiın.'lıin. şımdi uçan bir ı.osanın kalbini uçuş ke'icl'i.r. Birçok mtmlekc::lerde ı~çi ıni:r~iiıü söylediği va.kıt, iyi ha· 
• ıe dbşm!lJl pek büyük piyade kuv· :::<ovkln~n ba~ka, yurt m\\rlarıı.ıı'n 3 Ier artık serbest elemidir. Sağ ko- tullJ'<>nlJ!., hirook kimseler \'e bir 

bk ~ ve zırhlı unsurlarla şaşn·t. biraz daha. bazır!anmış olmanın \•eMJ. lumoo var ve günden giine kuvvet· ı' çok ma.JIM...r, bu söze bıyık altın. 
\iz !a hiicnmları yapmı:;;sa da bu hiı. gi ruh hatilllğl dolduruyor. leniyor. 1stihsalatmırz, son merte- tl:ııı. ~ hatta mizah gazeto· 

• ~ püskürtülmüş ve 40 tan Uçan bir TUrkiyenjn çckirdekleril'li heye VftmlJE;tır .Fa.kat bu, kafi Üc• leri a.by~ etınl'şti. 
-m ~a tank .tahriP. edilmiştir. Gün teşkil edecek genç pUot ve müh'?r. • ~ildir. fstilu!afatınuz daha d3. ar- U.Mdeı7:1942 &enes.inin doku· 

Jlz Ve gece hücum!armda, Alman disler artık her vazifelerini bu ide~Ji tacaktır.' zuneu ayını. yaşıyoruz Ye hft•'P, «." 
uz '1-vvetleıi Volgarun sarkınclaki ta· gözününde tutarak yapacaklar. lanca hızij;le, o.laııoa. \'Üs'atiyle 
İD" tla.rnı ve hava mc:.ı.!anbr;nın o. tnönü Yeni Ginede Japon hedelleri, devam edİP,i~or. 

ılhribin.e devanı etmişle-rdir. Kıı. bombalandı Yeni,&~;hMbi çıktrğt ıa -
,. kanın cenup battsın<la c;em ınü. - Londra, 6 (A.A.) _Uzak doğudım ~~ıe'ı!t~-o.laıjdırr yontu· 

an 11.faa sa.vaşlıan devam ediyor • mım uçaklarınm taarpzlan esna- alınan haber!.ere«ör'e, Amerjkan bom.· ~an6~-. biteceği key-
llediniıı şimal b:ı.tısmda ve sında <kullandMarı ~eni..,.btr siJa-\ . ba uça.klan Yenl~Bwıııda. 17!t: ~r~'~ ~, dünyan~ her 

I'" jevin cen\11) batısıncln Sovyctk· ha ka)"fı- tecıbir~ davranrital'aruıı. ; hman dtlfm•~ taarruz.et- taıal"!iı\'ı-j1114'ıu1p olsun, bıta.raıl 
"'~ zırhlı tanklar ve çok bilytik turiklan istemektedir', Mevzuu b ... · mflleı'd!r. Han ÜllmldS ye~ Olsun,-~~ memreıaı.ttıe MJo 

et '\'a ~tinin desteklemesi i. olan yeni silı\h bir şişedir. Du şi• uır uçaklar tabJ:Jp edilmiştir. nrJmapJlı.u,IQıa•-9'~ eldo. 
! ?aı>t*lan mliık.errer hücumlar şenin içinde eı;ası fosfor olan ,.e .... !Bu •aııie, ~ 2 '•·mihver 

• ırrra ~. Gene düşmanın çabuk ateş alıın !lir madde lıulun • a-,,.Ja Uçak benzin ''.eıy&.'~a :ınıensuıı 
r ha'Vlal ÜlllO mtrV'llffalciyetle bom maktadır. Du şişelerin tıpatan çı- istihsali arttı <levlet ~~~uklanndl\ 
lamnıştır, karılmadan gömülmeleri• tnısia~ yer v.erdıgı biis{aç samandan be• 
limen göl.ünün cenubunda. ve dilml'klcrtrr. .. • Londro, 6 ( A.A.) - Mmıkovadan ri :;>.;cirillegelmelttcdir. lisasen, bıı 

!D'ing:rad önünde düc:ına.n.m hü • - .\l/SIJWA DURUM: alman bir habere göre, Rus pı:troı aaimn. ,.e her zaman b(;l'te olmuş-
ımhn akim kahmşt.Ir. Filfi.ndiya Dunl,u İngili:ı tebliği Mııurda:.ı t&8tlyelıaneleriiiliı uçak petrol istih • tur: Bir harp ..adı mı, o hıu•· 

tıali yüzde elli artpırııtır. BMıZin istit. · ~~ ı 
ı lrfe2iııoo bir Sovyet mayin gemi haı·ck:H ha-kbund.ı şulafsiliıll Yeı- hın ne ~~i de uninle. ,___.__ ı---'- h - tıl aa.li ııse yüzde onbeıı artmıştır. Bakf\ rı· 1._ .. zt-m:+ö.- ."'-·""'r, IJUIUUa ıu.raıı- aşara ugra • mcktcriir: ~ ._......,. . .._ 

etrol .sabaııı bütün ihtiyar..ı ka?1ıl& • 
lşt:tr. Muharebe bölgesi Uzeriııde haw. fd. maktadır, Bftde•bite,'ba"'harple doğrudan 

• Moskovadan bildirilen bir h::ıben: alıyeti dün kUçilk mikyasta olnıuş • ıdoğro,._ hiçbir alabmız olmadığı 
n &re de Almanlar Kaı·aıkniz sa ı:- tur. Bununla beraber bomba tayye.rr.ı· H d halde, hele gon zamanlarda harbin 

ilde Novorosisk cephesine asker Jerimiz düşma'n iaşe kollarını ınuvııf. a vza a ne zammı bite<>4ii <ruali, sık sık 
karms.ya teşebbü:. etınışlerdir. fakiyetle bombardıman etmi§lerdir. , ııondmağa. başlat1l1'tır. 

• Burada Rus hava n~ kırn J..uvvct- :Müttefikler tarafından perıembe cu. Bir hakikat( ifade etmİ!5 olmak 
• l'ini te-sirJıi surette destekle~k· ma pce8i Tobnıkun §imtdinde dU, • s ey la.A b için söylt'yeyinı ki, bizde, bu hart• 

tdir. R.dakaıtlerinde 6 topçeker man gemilerine karşı oomb&tar ve mu,-aeebesincle, harbin ne zaman 
ilkm&n bir kaç A!ıı:ı:ıan istila sa- torpillerle yapılan taarruzlar ema • hiteceği konusunun -tabir cair 
~sı zameıımda görülmüş ve sında biri muhrip olmak üzere ıs ge. oo•• rt çocug~ u se-- \•aitiz babas1 .Reftk Haliddir. 
ıınıv ''Stomıovik,. Itu~ pike mide yangın çıkarılınlf ve galip ;,:.r Osta.d, 27 haiı;iran tarihli (Tan) 
Pmm uçakla.rnım ta~rruzuna uğ• ihtimalle bu gemi!er batmlmııtır. da ya.zıp ısynı ~nkü (lbber)de 
~a.rdtr. Rus uçaıklrr1 i~ti!a fi. Uzun menzilli av tayyarelerimiz Sol seller go•• tu•• rdu•• nakil l!lu.reble neışrettiğimis YllZI • 

• ~i)]a$ını v~ Karaya aya.k basmış ıum ıle Sldfbaran.t a.raemdakl yol tı. r.ında, .remil.e beo,np,1~-en tuhaf bir 
~a.n. kuvvetlerini bombardıman zerinde şarka doğru giden ta1ıt)ara Ha'1"Jmda.n 1'jdjııi9.d:iğine göre, rakam oyunu iie "birriya.ziye" bu 
~ler ve mitra.Jyö:ı: ateşine tut• muvaffakiy.ıtle taarruz elml§lerljr :.>O ağustos paıar mbahI baş]Iyan harbin ne zaman bit~eğlnı but. 
~laırdır. 4 Salapurya \'e 2 top. DUn akşam mub&l'ebe bölgel!i civa. ciolu ve yağmur, §i<ldıetini amrarak muı;, 16 ikinclteşrin 1012 <leyip i· 
~ ~Ur. Rus haıp ~e- rmda 3 düşman tayyaresi dllfÜ?'lll - büyi1k mikteırd& ~-se-yJap husuie şineıi~inden !;rlmırstı! 
~'leri ismi sö~iyen bir nehir mUştUı·. Ortıı bomba. tayyareleri.miZ g·etirmi6, bu ~n 4 QOC11k bo- Mel--znla ali.kadar ı;:önttlğtim o 
tiıı ya.pı:lan muhar!'beye iştirak muharebe bölgesi Uzerlne yapılen bir ğı.>l.lmuş, ~leme ~n da telef yazıdan şu f'&ttrhırr okumanızı rj· 
bniş~ ve il-erlemekte olan Al. alon esnasında yangınlara ve iDfllAk.. ı-.. ..+..... ta ederim: 

o~._.. Ö 
an tank ve piyadesini bombaNı. ıara ıebep ol.muşlardır. Havaya. Uç saat mesafede bu• " noe ha:ııbin başmd:rğı ta.rı"lıi 
~ ederclt 4 düşman t.a.nknu kul• Momadıı s a ı a h ı y e t l i luDan Hilyas köyUnde ta:rlalarda yazac:ıksmız: 1939 ... Buına. bir sene 
nılmaz bir hal~ getinn~şlerdir. • lıaban askcrl mahfilleriııin ka· mJl&ll' ~ olan Abdullah zam ıedecekein.iz. eder: 191n. tkl. 
500 Al.ınan öldUrtilmüştür. naatine göre, Mısır ceıphcı:.•inde l'emircin.ln 12 yaşındaki oğlu Ab· tarihi topla)"Jfm: 3879 u bulur&U" 
Kızılyrldız, Rus .ıruvvctlerinin son haft.a.lann en mtihim b3ıdliacsi dürr.ahman., l2'."1oŞlennd:aki kızı ıııu:ı: Bunu ortadan bölünüz: 79 /33 

hı.ıkavemet ettı1rlıeri Novorosisk, Alman.İtalyan zıriılı Ye motöıılıti. Munise ve aynı köyden Ali Demir• cwcl.a. ıbi.rinei loı!ml, yani 3 ile 8'1 
~hesinin ba.zr !kesimlerinde Al· birliklerinin dü§lllanm muka.bele cinin sekiz yaşlarında.ki km Dön• cemcdir~z~ 11 ... Sonra da 7 il~ 9'u: 
lıanJa.rrn ~ faaJ olduklsrını .söy• kabiliyetini öl~mek :için yaptığı düyü seHcr götür;niiış, Hilyas civa· 16 ... Şu son dört mka.mda k~ 1 
lıtnektedir. hare'ket olmuştur. İyi g.i.zlenmiş nndaki der1elerdc çocu!klarm ceset \"B.'l'? 3 taı"'e değil mıl? İŞte 1939'2 

İki Rus .mil.frezesi bir gece tn. bir çok geniş m:ı.yin tarlalarına lt'ri buh:~muştur. Ayrıca. Hilyas bunu ek1erst-niz 1942 çıkar, harp 
l'ruzu etSna.smda 198lli1c:Len bir ki. rağmen , mihver kuvvetleri, kcn. köyünden YtınU9 Kayanm 8clciız SdlU o vtldtr, yultarrki 11 rakamı, 
~tre mesafede bulunan bir <!ilerine verilen vazifeyi mtikem .. yaşlarmdaki kızmı da sellet' s.ü- ·•nenin a.ymı, 16 ise gününü gös· 
lthri harp gemilerinin yardımı i· rr.eJ bir surette ba,armr§laruır. ... 1 · f k ~-.ı· b ı terir! 
ı.. rUJC emış, a a.t c~ı u unama• ...,_,,

1
• '-·"a •-ast! ı·nanalrrn'> ~,;, .• 

ıı: geri almıştır, Cephenin cenup ve sahil kısım rçA L"W• n • 
PE<'TL''-'E ' Ki"! mıştır. ....- .:.vı' u ... ..ı..-·-, ı·nan-:z. ~ ,-,. • HA. l A A " : larmda cereyan eden muharebe • noıu ve seylA:p .Arslan~yırr, ~,.,.... ....... ,, ·J"'"-'~ .... .,., ....... 

. B u d a p e ş t c el e s:ıı..-' lerde düşman zırhlı vasıtalar ba_ Mmmrlağaç. Salariç ve Bekctiğin Zira, ~ usnılü 1914 hal"biıne ta.t-
Yettar askeri makamlard~n öf. kımmdan çok ağır kayıplara uğra köylerf.ne de oldukça büyük zarar· tik ederseniz 1-:ir de bakarsınız 
enndiğine göre enel!.:i {1ece nı.s nıır-;tır. Rcs.mt teb!iğlcr:Je bu ka· !:ır Yertm.i§ti.r. Sular ha.rma:ılarda- harp sonu ta.rih~ 19~8 .!rlmın 11 
Pomba UıÇak1ıarm.m Macaristana yrplam dair malümat verilmiştir. ki hütllo samanları SÜl"lllÜ~, cima inci ~\;n:n 1~ ıncı gi.lnu olarak 
~ ya.ptıı)da.n hava akım neti. Kandaki k:ıtal:ırla işbirliği ya. büyü.kfü<'Yıind.e dilşen dolular mı.~rr kenrlısını gosterm.ı.yor mu? Hoy• 
!!isinde 8 ~i ölmüş ve 21 kişi a- pan Alman Ye lta}yen hava kuv _ sonıalı.la;ıru yerl~rc sermiş ve l>ir· 1 ret! Ya 1nrz fb u.k3.clar mr ya? Yine 
r ya.raJaırm.~tr. Vukua gelen vetleri harekat eenasmda büyük c;ok harmanlardan da arpa ve bu~- cu .Iıesapıa J 870 ha.rhi Je 1871 fn 
asar clı.-P.JllllliY'etsizdlr. Harbın bir faaıiyet göstcıımi4!1e"rdir. Mu- dav dolu <'uvalları götürmüştür."' wnııncu avmdn, ~inri giinll bifr 
eva.ını için her hangi bir ehem • •affakiyetle neticelenen bir çok Seylııi.Pt~ kaza.r.m daha bazı ~·or. A::;:k. h~şka. harnleri siz sig:ı· 
İYet.i haiz hiç bir as'krti hedefe ruva muharebelerinde :-nihver pi. k(iyleri de tahribata uğramı~s::ı. da, ya C't1k~hn~z. 

'abet otmamıştrr. Merkezin dolay• !otlan ba.>i.z UstUnlükleıini bir zayiat mikta'l:"I henüz tesb.it edile· 
<lnnda blıluna.n ba.zI eyalet şehir kere da..lıa göstermişlerdir. Mih • rr.emif!tir. Sivrikise. A~alnçayır! 
~rine infili'ilk ve yangın bom.halan ver uçaıklan düşman pilotlarmm ,.e Havza arnsmdaJrl yolla:- da dc
tthm!!Sa da hasar olrı1amıı:;;br. Ta. hatlıa..""ll'llna sık mk yaptığı akm • ıunul". irtif'lr 75 s:tntimi. bulrr,uş -
'rt'uzu y.üksek irtifada ve dalga • lara derhal mltlı.a.bele ederek İn,. tnr. Yollarda. biı'iıceo' dolıı y-gr11 • 

r haUnde uçrrv.:ı.kta olan Rus u. giliz hatlarının gerilerine kadar 1 Jarından vesait',. ı.ıakliye iş!iyemez 
akıa.rmdan müteşekkil teşkiller sokulmu.~ıar ve tesirli hücumlar hir hale ge:miştir. Köylüler kanal! 
;rırn~. Uçaklar evvela hava d~ bulunmu.'liardır. İngilizlerin 3İ bulunan bu yollarcla.n l:in müŞ!tü• 

hı c\Jen ve sonra da infilak bom Aguetostan 3 Eylüle kadar 87 u· lıitla ~eçip k:ı:r:a. merkıı-zine gelebil· 
11larr a'-·~'ard-. Budapeşte ve çak kaybetmelerine ka-ı Alman ·şı -.J· \ ~ u •y !Cl E'I'1İr. 

n-~O!Jkınna tam ı 17 bomba düş • ve !talyan uça.~t kaYlbmın çok az ============== 
1

1 
8tür. Bu hava a.kmına jşt.ira.k_. olmam mihver avcılal'Jnm bariz dır, Fa.kat kafilelerimiz, birkaç, 

~~en düşman uçaık:!enmn sayısı üstünlüğüni~ etmektedir~ geminin hatıeıra uğramasma rağ • 
U~ 40 tahmin edilmektedir . Diişırum dermaltılan ~ uçak. ıncn Libya: :mtl:naka!atrnı normal 

ü;ı- r trır:rftan Romıınvn harbiyr lan Akdenizdeki kafilelerimizP bir $e-kilde temine dC'vom etmek. 
· reli bir tebliğ neşrederek, clü~- karşı hii~ymlarını sık]a§~lar. tcdlı-. ' 

işte h11. ''·e huna henzer ta.bmln• 
:er, 7.ihinl~ri Yorma.ğa başladıW, 
z.'Unanıla, ben de, Amerikndaki 
Gallup m\leo;~sesinin meşhnr ~n. 
ltet U5U

1Üne benzer bfr usnlle bao: 
m1lharrirlerimi7, siya<ıi v.e askeri 
m[fhnrrirJerimi'z, fikir ,.~ oıanat a· 
daml:ırnnız ar:ı.'imda. a:dı~ ce
'a11lnn a:vrı anı ,.e Qiinü ı:ününe • ı:ı 

nesr~tmedeon b:'rçok eoevnplar toııo 
b~;van s11 ~tnl(cti haznlaılon. 

.\SJM US'UN l<'lKlRI .. Eltt 
En·~la, (V~lut) ba,.mult:ırrlri 

A~•ın Us'la ankete başlıya.lan, 
Üstad, Anupa seyahatinde.n ye· 

inhisarlar Vekilintn beyanatı 
Çekilmiş . kahve 630 kuruşa çay 
13 - ı 7 lira arasında satılacak 

Birkaç gUndenbcri şehrimizde bu • ~§tU~." Çaym kilo<:u jki n~ı; o• 
lunan gUmrUk ve inhisarlar vekili R.ö'. ınak uzere 13 ve ı 7 l·jrall.ır, Bu 
i! Karadeniz. iııhlsarlara ait işlr::r ti • fiy:ıtlar ~1-akcnde fiyatıdır. An· 
zerinde esaslı tetkikler yapmıı,ı ve ir- cak 17 liralık rayı paketsiz olarak 
hısarlar :mUdilrlerind\?n mürekkep bıı· piyasaya çıkarmak, i~emediğimiz 
komisyona riyasetıe yeni yap!lacı c 1 ıçin b~nun piyasaya arzı belki bir 
ı,şler etrafında m. ühl.ın kararlar a! .

1 

az gecıkecekt.ir. Maliım olduğu tız. 
ml§tır. re balen satrld.rğı yerlere göre ı;e 

Vekil muteakiben gazetecileri ka • kirdek kahve fiyat~arı 5115 ' ku: 
bul ederek kendilerine şu beyanat :ı ruı:ta.n 6()0 kuruşa kadar değiş. 
bulunmuştur: ruekte ve ~y fiyatları da mallar.en 

- lnhlsarla.rın kanve ve çay nevine ve satrldığı yer~-cre ı;;öre, 
i§l~ri .::ah.iı'en yavaş , fa.kat ha.ki· 1550 kuruş ile 2:? lira ara ıud.1 
kat halde mı.imkün o.an süratle temevvüç etmektedir . 
ve: irıtfaam içinde yürU:ne.kt~dir., İ.nhiaarlar vekili daha bırknı;: gt.n 
llk mesele mevcut kahve ve çay. ~ehrilnizde kalarak tetkıklerine d€ • 
ltı.rm muayene ve satın abnına.sı. vam edecektır. 
~i idi. Verilen beyanname adedı --------------

altı bini mütecavizdir. Şimdiye ingilteredekı· 
kadar bunların hepsi birer birer 

elden geçirilmiş, stoklar te&bit o, gazetecı·ıerı· -
ıunmuştur. Bit· ta.raftan füı. mua· 
yene ve tc&;im alınmalanaP. be.§ • 

la11m.ı<;tll'. Müskiliı.t bilhab.sa elde mı•z neler 
kı çayların nev :cr.i.ııe ve metı9ele-
rine gö~ ddişen maliyet fiyat. .. ı ·· 
ıarınm ha.1tikisini bulmak, veril.en SOY L. yor 
bedeli tesbit etmek ve ekseriya -
çay olmayan otlar.la. kanştirilmıı, Lon<lra.} a gıdetı :;-. !!ctccikr he• 
çayla.rı aymuııaktan ileri gelmiş Yetimiz I'olk e-stone i le K anitc Mi• 
tır.' Btmaı-ııağmen.j)a.~layan mua.: noriyi ziyaret et.mı!ılcr ·.e i k defa 
.Yene ve tt-s~ a.Lme. iş!eri ikm;.! olarak hava müdafaa a!~tlerinia 
t.CLilmek üze:redir. 11::inci mesele, seslel"1ni işitm~rdir. 
bu malları paketle~ip•inlıimr-ma. G0eteci~r Kante Mınori buyük 
1: olarak tev:zia başlama işi idi. kilisesinin ctl'8fmdıaki ta.'ıribatt gci 
Paketi.eme ·iftcrini yapacak atetye ı·erek müteessir olmU9la::-, mtitea · 
~rin lkımJılnıaları Ye bir an evvel kıi!ben, Dcxınl"r Şa.t06unu, l<'ı-ansız sa· 
ite ~Ja.n~hazm11tiaı1Je ·meş l:iiini döven uzun menz:ıu topları 
gı:Jüz. Yaptığmırı:,te9ılt1otden tek görmü§lertlir. 
nik zorlukla.rclan dohqı mı iı:ıin Bund&n sonra gazete.mı_ ı:a,.ıııu· 
bir müddet daha gecike<:eğ:ni oğ haıri-r• Htıse)in Cahit Y:ı.lçıu, ku;a 
rendik, bunun üze:rin,e J!Wrdun he; loir hitabede bulurunu'j, ~unia. ı soy 
t d lun•cıtir: arafm a tek fiyatın tatbiki için u.s 
e~ık .!!atmak suı C'tile de olsa inhi- ''Birkaç sene iı•ritl içim.izden 
sar nınllarını.n satrşa çıkanlma.sr. Wyük ~ ~t ~t;tin<;!t defa ola • 
ru. karar verd:k. Bir ay sonra es rak lngı~te~>:ı zıy.:ı.~t ~tmiş o,u. 
ki halde devam etm kt ol sa: yor, ŞimdikJ zıyaretımız bu 
tışlara nihayet veril:re; hea; ta 1 !11 ü t h i ıt i h tl i .ı a f t a. ıı 
rafta çay ve kahv(I mıünhası· .... onra Y~!> .• ~"Qr, ngıltcre du~· 
?"Jn inhisar idareleri tarafın j aya bu ~tı.18.fı karşılıyaca.k vazı
c:an inhisar fiyatle.rile satı • Y.et'te oldugunu v~-~·r~ıl~z bi~ a· 
laca.kur Kanuna göre in : ~e hareket eltigını gostermış • 
l:i.sat maiıa.rm.m ne ~ sa.tr. ur. M~~timfaj~ Büy:ık Britan
şa çık:r.nlacağnu bir ay rovvel ilan r:~u=ez ba?larla .ba~lı bu 
mecburiyeti va.rıirr Bu iliiru şim 1 .. n . " ve bi.zmı ıdalel \'e 
cii yapıyoruz. Pake.tleme işleri d~ 1 ~u~-ıye~ ~~a.sı~n- kazaru.ı~cağı~· 
ilerlediıkce, tcdr.iN'n açrk satma l .l~ <'~~- u und ur,ımuza şlıpl:es.z 

- ı ım:ı•.lilllU vsr rr 
ortadan kaldrnlaca.ktrr. Bir ay 1 ·· f • · • · 
sonra tatb'k e;> •1 k . h" f: Dıger tar.ı tan gazetecilerımız:. 

ı uı ece ı n ısar ı L d d 'lk 1 l 1 . . .ratlan sö ı 1 ak H • on ra a.n ı ·e Jer cMuı telsu:Je 
ta ç~ki~;ke k~c ~ır. k'ler t~· dün vermi~leıciir. 
rekil~ı·~ k"h ~e~~~ 1 0

6
5

3u0 k . Abidin Daver Cumhurijct gaz:!· 
,. .. venın ıu osu u t · .. d ı·-· ı · · d ı ==::==============· eS.!Jlıı! gon ere ıgı te 3 ı::ın e ~oy ~ 
hİ dönmüştü. Ayak üstünde §ôyJe demektedir· 
konuthrk: "Oç gündur Londrada~;.ı Affr 

- B11 harp ne zaman bitecek~ j kadan buraya kadar elde eı..ti~imız 
Gayet realist h:r ifarle ıl~ şu t•e- nıüşahe~lelerin hu:asası şudur: 

''ab: İn_:?:iltere neticede zafcrı kazana• 
- Her ha.ide bu sene ~I. G~· c~ğma e::ıi~dir. Amerikalı ar • .Af • 

.leerk sene. yani 1913 de. Sağ ka- r;.kada _buyuk .~ava kuvvetlen te.,· 
lmıak, yine burana, bugünde gö• k1llrrj ılc İı!gılıılere ~·ardıma baı;ı· 
rilşiirüz, lanuslarfür. 

- Nereden nasıt biteoek! Londrada. bi:ıi çok sam1mt karşılP. 
- Denizde ,.., havada. j d~lar ~e ne istersek göslerecckler!rı 
- İkinci cephe açdlkak mı! Söyledıler. Başta CClt:/I olmak üzere 
- Tahmin etmem. 

1 

bomba!anıuı yerleri gezdik, Bazı nı ~ 
- Tarih k~ısmda bu harbi.'n haller fazlaca zarar gdrm~tUr. Fakat 

İ!ömi ne olaCRktır! Londra bUtUn aztlmetile yerinde du _ 
- (Asıl cihan harbi> budur ruyor. Şehrin harpden önceki hail ÇC'k 

(i~C'en h:ırrı, cihıtn harbi İIPj!ilrli. ~ğişmemjştjr. Ya!nrz huew otomo • 
HÜSEYıN CAfft•r Yi\LCIN'IN biller çok azalmı,trr. Yiyecek ve gf . 

FİKİRLERİ - yecek vesikaya tabidir. Fa.kat Joka.1. 
(Haber) ,.e (Veni ~ifahRh) lm<ı. tatarda vesikasız yemek yeniliycı:-. 

muharriri Hüs!!yin Cahit, Yalçı~, j Ekmek ve IUkıJ eııya içtn vesika uau!1 
yeni Londra seyahatine hıızırlanı· , tatbik edilmemektedir. Fakat, bunlu 
yordu. Hareo[et~'nclen bir ~in e,·. ı eskisi glbi bol değildir. ~ebirde erkr~ 
\'el kendisiyle söy)(ıı konu .. tuk· ı \'& kadm liniformalı ınsanlara pek ,,k 

.:Keh1l'Aet, gu~~ller m;"le~n.? tetadUf cdıkncktedlr, Halk r~bat me,, 
dahil olmamak !.b:nn~elir. f'akat 

1 

n~n ~aşıyor, cesur ve neşelidır. tng'.ltz 
insanlar falcılıla 0 kııdar J\işkiln· mılletı en sıkıntllı anlarında dahl s?. 
dilrler ki fı;ter istemez bep"miz bu• ~kk:ınlılıt;nt kaybetmemekte vı
oa siirükleniyomr. İ!fte bn ihtiyat :ıaferden emin görUnmektullr 
kaydJyle sualleı-inize cevap "\'ere · Tan ~ıızete~inclen Zekerıye Ser-
etoğİm. Harbin ne zıunan biteceğini iri de '.>Ü) le dcıııeh.Ledır: 
soruyorsunuz: zann~deıim ki, ge- "Bus;ıün Jngillere, ~·<' 1. harbe 11'1'"' 
lecek !'öene. \"ani 1943 "ensj ~·az ıııiş bir memlckeı nıanzaraııı A:' ... 

H•nlarmda, tlı,·oı hayat lıcr tnrat: ve her oo 
- Nerede ,.e nasıl bitecek'! kımılan tamıııııi\"'e normaldir. Ge• 
- A\·mpa üzerinde ha\·11.'arrh. C'eleri orlaJığı ka·tınlıl'.lft b~an k,. 
- İkinci cephe 8.(JlaC'a1< nıı? rarlm:ı miı~I~ n:ı bayaılla bft)i.iı. 
- Taarnız ba~Jaclığr zaman a• hir de~·şiklik ırö.-tilrnüynr. Atm~!' 

<:ılmış ö1acak. lan arelerinin aylarca. h:ıttn Sf'DI'· 

- Bu harbe tarih, ne İ<>İm ,·ere. !erce oğraıJarak '.\'aptıkJ:ırı t<ıbrlha'ı 
Lilir! görmek f~in haşt~n ıı~a~ı h:ııtı~ı 

- (1kinel dünva harbi) demek sıınclııtımuı J.nnılrarfıı t:•tv , . ., l' . , 
akla daha uygun geliyor. emd s .. mtlerinf! !fİID\5 Uızınt. Hu '•' 

Rrş.AT :\IARMUT semlfn ı!ısın.,:ı İAHV1r:u!a :•a.nttu· 
(Yarrn Yunus Nııdi. Nec• vey:ı 'ıkılrrır~ h!nııyı1 rı::ıt ·~· ı.rlı.• 
mettin Sadak'm cevapları). oryoı J 
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Açıhş töreni bugün saat 15 de 
Fener stadında yapıhyor 

-6-
Dil~n istila'!iı bUtiln Fra.n ayı 

f>S~ırımıstır • .Bu ı:n.,.lunlıır iı:ersin • 
de soğu•J,lmnlılığını yalwz Dant.oıı 
muhafaza ctleb~ıiy.onl:'. \'ercfön 
düştül•ten sonra dahiliye na1.m 
Rolnn ' 'eldller meclisinde hiikiımet 
nıt"rkeıinin P:ıri ten kııldırılnın!>ını 
teklif ettiği Yakit buna Danton 
ı;..iddetle itiraz etti: 

- 60 y:ı.~ındaki anamı, i'ki çocu· 
ğumu dü:ı emniyet nltın<la hulun· 
<luğu ycrd-?n Pnrf~ ~etirttim. Çuıı 

Futbol mevsi'trıi bugiln ır.erhsim- 1 Mevsimi açan futbo!cülerimlze k\i biz yn P:ıri .. tc lmznnacsğr1. yn· 
açılı;or. ınuveffokıyetler dile':' bu seııe gU , Jıut bumda ınnh\·olac:ı.ğız. Pru Yl'I· 

Alman maçlarile :kapanan ,.e üç zcl, heyecanlı, kuvvetli mnçlar ç:· 

1 
ıılar Paris.-;ı girOK'den e,·,·eı aile -

ay kadar .süren lbir tatil devresin• karmnl:ı.n:ıı temenni cderız. ınin her ferdi benimle beraber bu-
den sonra futbol mevsilll!nin açı'• • * • 1 ra<la i>lecektir. l'rU' ynlıl1lr Parise 
ması meraklıları ta.rafrndan btl· İstanbul lik rnaç~arı ör:UmUzdcki 1 gircc~b.lcrse burada ~;iz hinkrc·e 
SiiX bir heyecanla bck!cnmektcY• lıaftu. Şeref ve F'cncrbahçe stadln· olilden \"e h?r yığın hıırnbc<lcn lın;; 
Jl. Onwı. iı;m bugUn Fenerbahçe rında hep birden bP.şlnyncaktır. ku bir şey bul:ımıync:ı.o;.ınrılır. Ro· 
ttadı ~ine tarihi gi.ınlerindffi bi • Bu sene birinci kümede- Beşik· lan rica ederim bana lınçmnlitaıı 
rini ) ıı!jıyacak \'e binlerce meraklı taş, Oalatıisarny. Fencrha.lıçe, ts· bahs:!tm!l "·~ t;nkııı bu sözü mem • 
.sahayı dolduracaktır. tanbulspor, Vefa, Beykoz, Süley . lt-l;et i~'tm,...,in. 

Bu.,"'iinkü meresim bir bayram • ma.n!ye, Altmtuğ, Taksim ve kil- Birimi; ~ün soJtP:ı Pnı y:ı ortlıı. 
dan zıyaJe lJUylik bir luidirgi.no.slık nıey-e yeni giren Davutpnşa oynı· ları Pnri !! biraz dııha ynldaştı, Ilir 
Ve ıcs.k.i Sporculannuzı ha.tırlnma yacakJardJr, lm.!: n:ızır ~·ine r-:ıristcn ıtynlınayı 

günüdür. Bıı .e')ne milli küme mnç.lsrının teldir etti, fakr.t Dnr.ton ~·ine raıı 
İki e.>Jti sporcı:muz ve iu~cimlz yupılnc:ı.ğt da, beden terblyeı;i u· olm:ıtlı, 

Fetlıi 'l'ahsin ve Sedat Rızanın mum müdür!Uğl.i tarafından mcv.. J\"azırlnr Pnric;ten kaı:mnk jı;;f.er· 
mezarla.n bUc,ai.in elde edilecek ha- ı::im başb.madan evvel ilii.n edilmiş ~n yal ıız Pnq·nlı'crdan ıleğı1, 10 
sıl:ı.tla ya.prlac&<tır. ohnam li.k maçlarına bUyilk bl'r e- A~"tıstos isyanınrlan sonrn r omiin 

Bundan ba.§ka her sene mevsim lıcmmiyet verdirmektedir. İ"mini nfan lıclediye meclisinden 
eçılmken lt.dr§tla.şan iki en ku.v· 

1 
de kurtulnu1.:< iı;tf)orlarclr. Hnlbuki 

Vetlı ....... __ :ı... •• muhtel~tiJl· e ...,ki ve Bu seneki takmıhı ... "lmıun kadro- Il b , _,. .. . . 1 .. 1 • ıı.t>ı.ı:ı.uuı.ı;ı • ...... 1 id ıınton c.euıye m~ ı!!ıııın Hl nı -
meşhur futbolcUlerim!zdcn ikisi • arı nr~ilerimiz tarafindan gizli met iiz~rintleki t-='lır:nılen ıncm • 
nin ismini venneık İstanbul futbol tutuJmaktadrr. Beşiktaş, Galata.sa· mıntlu, Onu millet milmcssili r•ls. • 
ajanı Nuri Barut tarnf.ından bil" ray, Fenexıbahçe ve Vefa takımla ral-t muhafaz:ı etmek fikrindeydi. 
prensip ve usul olarnk kabul edi'• rmın Yeni oyuncularla. takviye e · ?.8 Ağustost:m itibaren Danton 
n::i~r. dild@ni, :na ml!J\ab!l G1ı.latasn• fc,·Jmlade t.c<lbirlcr aldı, Ahalinin 

GeÇcn sene Nılınt ve Zeki takım rayın en vvetli iki eıyuncu~unun e1inllc J:nr~ ynmr ne vnrsıı. ulınak 
18- 1.,,_:.;ıa anıl"- muh~-lı'tlerc bu yedek subay okulunıı girmek üze· · • hUl • l"h' t ı· \l 

......... ....,.... ..... ı..<;" ıç,n >umetc "c u ı')'c "\'en ı. ' ı. 
stne Lcıblcijj, .Me~t ve Sabih 1· :re Anknraya gittiği ~öylenmek\e• rınn ~eylerin p:ırnsı .-.ulhtan -.onrn. 
simleri verilmiştir. dir. ,·erHecckti. Hiikfım~t e,·lere &;ir • 

Meras'..me bugün sa.at tam 15 d~ T&kı:nılanmız~n kuvveti ancak mek h:ı.!tl•m1 da ald•. 
FeneNıahçe stadında ba6lanacak.. önilmUzdck,i pazar günü yapacak - l~J:"LÜL füTALİ 
ttr. Evvela ttS!lligeçit yapılacak, lan maçlnrda. bellj olacaktır. Danton bcleı:livc meclisine ı;:ok 
r~eçide futbol ~ olan bü- Bilhsssa bu sene maçların çok gU\·enl~ ordu. 11,i ıt>y1 itlde helc<llye 
tiln kulüplerimiz ~rfık edecek • h~ycca.nlı olacağı birinci küme ku· nıcdisi bir bc\'nnn:ı.mc neşretti. l!ı:ı. 
ur. lstilda1 mar§lnl hep bernber liıplcrinin antremanlannt tııraftar I ris nh:ı? ı;l:ıiı1 ~mlomnt mcydr.nın
Eöy'ledi'kten sonra. bu 8ene TUrk larm-dan bi}e gizli tutmalarından 1 (la tO!Jlınmnşııu i~t .. rii. Bunı.in. 
sjporculuğu ve futboldlliiğü namı· nn~or, Bütün kulüplerimiz 1 Fr:ms:z or<lu~mıun ~1.irr'lcği hum· 
na Vefn ta.ıaııu kaptanı Muhteşem gelecek hafta eahaya silrprizlı ta· lac:ı.ltlı. Bu topln..'1tıvı hn1kn bildir· 
and içecektir. Bu mero.si.rnden k1mlnrls çıkmak için hnr.rrlanıyor- nıek irin topl:ır atılnt'ck borular 
ı:onm ealı:ıya eski mı l ta1am o .. Jar. Bu arada. lstanbulda !zmirin ra~m.ır:-ı. , mi li 'ördu kururncaı.tı. 
yuncula.rmuz çı1uı.caklar ve ıki cıkip ve Anlm.r.ının en me$:hur oyuncu• Sant h r oldu. Auılar alkışlarla 
halinde ka..rşılaşac.iklard.tr. Bu ta• Jarınm dolı-şt.ğı göriilmr~tedir. geldi, Rei topanhyı nçarken ~ 
kımlalrla yer almak iQi.n 1923 ile Fakat bUtU.n kulüp idarecilerimiz - Düc:rn:ırl:trımrnn OM'.!:ımıı bi7. 
J928 ıscnel~.ri anısında milli futbOl bu meşhur oyunC'Uların kendl ta • kazm~lı n:ı:. <ledi. Yo'ko;n nnlann i· 
ckı"bim:iııe ~mk etmiş olms.k şart• tımla.nnda oyruy:ıc:ağmı iddin et • !eriye :ıttrI·lı!.n her ndmt b!..%jm n e 
tır. m.cktıed:r. Onun için şayialara zamnrzı lrnznr. 

Zeki. NıM.t, Ha.san ~. l:5 • ~imdilik inanmamak mecburivetin- Danton dt! ay:ığn k:ıll;tı: 
met, Nur.i, Leblebi Mchm.€t, Sabih, deyiz. · - HUr <Ioı:nuık, hür :ıı-a amak, 
Bedri, Kel1ıe lbrahim, .Ali, Muslih, M~!ihur hikayedir, bir adam t:· ı hür ölmc1• i-.tiyora:r:. emleket hc
Ulvi, Hamit, Cafer, Refik Osman, l"S§ olurlten berbere sormuş: Saçım ~Z?cnndııd:r. Vcrdönde dii~n um 
Büt.han, Vahi. gıöi zama.ıı:n en siyah mı, beyaz mı? mndığı b'r rnulr!\\·emetı... .. knNU ş · 
meŞhu:r oyuncu1armI futbol me~ ~'her de: Önüne ~üşüncc gô- rr.ı tır. :Frnnsı:z: milletinin bir Jn~
Jılan bngi1:n seyretmdt imkii.runı riirsün ! dımıiş. Blz de gelecek haf mı dıı. geri' ri ınürulfl!.2)'8 ha7.fl'hı• 
bnl~. taya Jmdtır satredclim. ıııyor. Paıa°s cHndcn gt'len her~-

Ba;gO:ıı!ı:2} fut bol nesli de eski ~i ya.p:ıroktır, b;fgtin ~ blitün 
~ ~ samimt, dostıtlk lfA·SAN l'nri i "iflih altına 'tcplanma'k iç;'n 
havası içinde geçead!c okı.n b".ı'kar tn~rclık. ı•ark Frnn"cnm güvcni-
şlaşımı.dmı çok şeyS.er istifade ede "~~ lı1yıl< oldnğunn bngUn iebat c -
~ .ıt2mnin ediyoruz. Yen'ı Eserler ·. cleceh'tir. İ tiyomz ki, hep bel"<"h r 

Bıı hayli entereron Xa:rşılaşma• çahı;:ılım. Aramızd:ın hizirnh: l:c · 
:fan GOma lstanbulun en lkuıvvetli r:ıber ç;ılL<;tıutc istcmiren\er v~yn 
~ muhteliti iLdllebi Mebme't ve Lokman Hekimin (38) inci c:Un~ki si1fıhlnr1 l~e \•ermekten 
Sahih :tıdamlan saha.da. yer ela.onk· numaraaı çıktı çekinecek ol:ınlnr idam edilecek • 
mdzıı. Dıld millf :t:ılom oyunou.Ja• tir. 
nnd:m. olan ve gcçıen seneye ika- A§ka, lleYdaya alt tetkikler, kı§IIk 1sth·oru:z: Jd, iliih altına nlmnıı 
cım-Gtı taeamy ve F~oe kc egyayı nasıl llaklamalı! '..\iektep ço • lnr ~btık t:ı.lim görsünler, ıu.l<er 
~ blş trnpttınlrğnu Ya • cuklanna öğUtıcrlm. Tereyağı ve lo. llğj ~bıf.ıe ö~inler. Rütün mem 
!l&D bu iki~ tertip ede- kantacıı.ar,.gtı~ reçeteleri - kı•~ leketc mürnhhasl:ır gönılt"..rilmesini 
oekteıi t1tkmtlat""'hcyccıum bir maç kançbk .. :btra:nm yaptığı ha.ııtalıklar, i':;tiyorı.ız. füır.ı.mnrıı büttın Frnn • 
:ynpı:ıcakla.rdır. Meyva;~cmlyeıı .çocuklamı ıha.ııtalık!arı ·n öğrenme lldir. 

Jl"ut2)o1. mevsimi bu m11çta, bu • Yazda ucuz et '.na.aıl yc,m()lS?, Çe§lt çe. V:ıtanclıı-.lar, simdi nbfncnk 
gihı l'ahada buhman !büyüklerimiz §it hastD.lıklar yapan bir ba: belt\.ııı • toplar, çnlr:ı~u·nlc bonıier kuru bir 
den hirinin.-bsşlamaıvu:rıı§U ile açr • MUbıırek muz. Çilekte bulunan maden lıeyeronm mli.nn ız bföfü değildir, 
!bcdtır. ler gib{ değerıı-qna'kalelcr vardır, J>üc;m:ın:ı, hiicum .;eslrlir. Dfüımana 

Topıavan: Mazaııer ESEN 
g:ılebe !:almak itin bi:r.e eliret, yine 
cüret, , .e dnima ciiret lıi:r:undır. fü 
retirniz var, sn hnlde Fran~a kur 
tuldu demel>Lir. 

Danton, meclisten çıktı, gitti, top 
lurı attırdı, bonıla.rı ~aldmlı, a.lıa· 
li Şando~ topalndr. 

HaJk heyecan içinde idi. Bu hc
Yt'<'.andıın Fransanm kurtulması i
~:n ~'.Ok ı;üıel istifa.de edilebilirdi. 
•·:ıkat heyecanlı lı:tlkın önüne '-a• 
na '-D amıı; yan deli bir aclam geç
ti: ~fnra. 

Marnnrn halk iizerinde bıiyük 
nufu:1.11 Yardır. llnlka: "Harir.teki 
CİİŞroııncl:ı.n e\ \'el dahildeki dİl':-111:\" 
nı yol<et~liyi7.'' dedi, milletin dü-, 
nıanlarınr öyle uzun uzadıya mnJıa· 
keme etmek lüıumsu7. bir htir, lıe· 
ıı.en öltlürüYerelim." 

Silahlı Pnrie; ha.lkr heme., şehre 
~"3yıldı. ff!l.lk hnpisnnplere ~!reli. 
nsılzadeleri, pnııazl!ın ~ıra~ taraf· 
turı cilmhuri·y~t aleyhtun olduğu • 
nu fOI1(1ığT büt.lin in-.:ınlan öldür
dii. k~ti, parçnlndı, 

Tarihte eylül kıtali i"mİni alan 
\'.e üç gün devam eden kora bjr 
J;areket muhteris J\faranın minll.!ıı'Z 

jkt cümle">inden bö~·lece ılo.i;,"Uver<li. 
Ne millet meclisi, ne belecliye 

ne de hiikfımet bu kanh "'elln ij • 
nüne geÇebildi. Bu h&l''!ketten nıc· 
5Dl müydüle-r! ~iki. ı·akat tarih 
bunla.nn hiçbiri inin mesuliyetinl 
kaydetmedi, eyfütde dökülen .._nn· 
Jnnn lekesini Dautonun omuzları • 
08 yük.ledj • 
ll'RANSIZ ORDUSUNUX ZAFERl 

Eylül Jatalinden sonra hazırla • 
nan Fransız ordusn yola (ıktı. JSn 
ordu ValmMe dü,man or<lu ... u ile 
muharebeye tuto~to. ?.5.1)00 kişilik 
Fransız ordusu SG.000 ki~il!k Pl'U~ 
yalılara mu\'affnb.Jyetle dn •andı, 
\'e munta.z.'\ln Pru ya ordusu bir sü· 
rii bal<lm çıpl:ıl;:tau ibıtret olan 
l'ıansız ordusu ı.ar~ı.,ımlR ~eri !.,"e• 
kilmiy.e mecbur o1<1u, Halhuki ma. 
rf'~al Broosvil• bu o;İ\11ler ordusunu 
lılr haml~le )'enerek birknı; eün 
i'cersin~c Pari c ).:Adar yürümty: 
Uü':ündü. 

İ ·te h:ıkikf te ttfnk bir clnyanmn 
olan Valmi büy!.lk bir L'tfer yerine 
r-t!ı;ti \'~ d\i~mnn ordularının Fran· 
!'17. topr:ık!:ırınd:ın c:ekilmeye bnş• 
layı"'r 83\'a~ın şe',dini tamrunlylc 
deifütirdi. 

Bu zaferi l.."":ı.Zanan llantontın kur 

H b 'J• b 1 do~ ordudur. a er ın U macası 20 EylUlde Fransız ihtilnlinin 
üı;iincii meclio;I konvanc-iyon top • 
alnrlt. İhtilii.lln bU llk ıı.c'tnmlıırı tek t 2 3 4 5 ~ 1 8· 9 tO 1t 

4 1--+--+--+--t--+--~+-
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!ancı 

mil bn medi!,tc toplanmı,tı. 
Meclf11te Dantondnıı bir korku 

,·ardı, Birçoktan Dantonnn nrka. -
cİ8 fan ile beralıer bir nikhltôrliik 
tr.,,dl edee.eğınclen iirkUyorlardı, 
Dnnton bu hi<ıleri anlayınca nıec • 
liste derhal l•ürsü~·e ~ıktı, e\"\ eli. 
Aılliye nazırlığından istifa ett!J;.'ini 
lıildirerek l\ÖZUne ıJe\-:ım etti: 

- Bu Va:ıifeyi bana e'lki meclis 
,·erm~ti. t-.t;bdnıh yıl<nn top ses· 
lcrj nnıoımda. i~ lın~t:ııhm. Şi.mdi 
biri~ Ol'dolnrmm: <lü~-ınnna dn -

_ _ ,_ ...... _ yanıJor, Meclis toplnnmı tır. F1 ·ki 
Soldcm saöa: nıecl~\n ,·erdiği ''!tzifeyi ''eni mec 
l - Fazla cdepslt <iki kelime)• ı~ ~eri Vt"riyorum. Şimdi sadece 

2 - Gannkk.ıle ch·arınıla bir ;) er, Jıir mebno;ıım. n !llfntb söz sövfü • 
ıhaAıslamıı, 3 - Çok mühiıu, hr.tıı ~cırum. Bu meclisin ~·ııpacn!;;""I 11'l i<ı 
bir ~emek, h m de tekdir, -4 - nırdrr, an:ı y:ısayn <lair, milletin 
Tekrar hayat ıbııhın, :; - Başına reyini ısbnadllft h~bir karar ,eril· 
bir (k) setirirseniı: ,·ücuduımızuıı mi)"e«'.e~, ,ahı ·]ann ,.e mülklerin 
serı maddesi olur, iskıımlılldc l.ıir lıukolmn3. riıı~·et eılilef't•l•tir. 
kiısıt, il - Ağacın ;\'eni çıJ\mıy3 Kon\ansl~·cnıfn iki fırka vardı: 
ba::;lı?ı'an küçuk dalı, 7 - Koca kn- ,Ji'rondenler, Mnntan:ıı·arJar. ,Jjron
f:ı, rch. R - Büyiik mu·nıffakıy1!1, <fenler ta~rah mı-hns!arcfan te~elr 
Mrçok, O - TnfsiHıt, ismin tcrsı, Juil cdiyorclu. Pnris nhali inin Pa• 
10 - Kıınınnrla, nihayet, 11 - ri~ komüniiniin hüJ,umet ii7e1'inde· 
Ort:ıya sokulan. ki nufuzuna muhnlifti. Jironrten. 

Yııkurıdan na<ar"jıya: Jcrse P:ı.ris belediye ln.e clnyanı-
1 - Aııadolumın gorbinrleki su ;,ı:orl:lJ'dı, Danto:ı ilk 11\lllP.Rl:ı.rda, 

kiıtlcsi (iki lielime), 2 - Tene' c 
1 

bu :ınla mam:ızlığı ı:;ti7.el idare et
ıut:kalı, ters çevirin bir oyun ''a:ı;ı• 1 ti ve m'lli miicltüıınyı dnlıi'f bi'r i
tası olur. 3 - Öne ıloAru, bir iı:l liililde bozulmadan lmrtnr<lı. 
yop.ınn:'I'>.!:, 4 - Yü~deki hare1ci- I D~nton :ıleyhindek! ittil amin. 
,Jer, hıraz ikabııco ıbır <-nllırınn ta• 1 ra bır cevap olll'Jlk h:r:ere 21 l•iy· 
biri, 5 - Ters cevirin peclerin ~n- hi!<lc adliye nnzırJı":ınclr.n istif.., 
rL•;ı olur, salata cinsinılen l>ir ~<'~', etmlbti. I<V:;at Pnısyn.hlnr henUz 
il - Polon)'tılı bir musikişinas, hir I•'ransa topmldnrındn. iıli. llÖ;) le 
emrin tersi, 7 - Merdan. alfalıL • lılr mm.:uıda Dnntnnıı idare basnı
den iki h:ırf ~anyon:ı. 8 - Pcrla,·- dnn !.'ekm1:meyi' uyı:;nn 1,ultlu, ist'
sız, insan, !) - Hre.kı bulan ku ,• fu"ını kn.hul etti fftk!lt 9 1"e.~rini. 
vet, ıılrclııede d>ir lherfin o!rnnuşu, cwcle lmıfa: yerine l•imseyi tayin 
10 - Güzel sıın'at, .\frikndıı hi- c.tmcm~~·e kırar \erdi, Bıı karara 

çöl, Avrupnda lıir nehir, 11 - p~,· ~lire o t.:ırihe kadar Dsınton \'a7.İ" 
panın birini Janelleınesi, .bir hırnf. t~incle ele\ :ım cdt"Cektl. Fn.l<at 2·1 

IJiınkü bulmacammn halli: Eylülde !;ıkan ufak bir milnn'imşn. 
1 - Çevik adam, D, 2 - U:ıu· dun bODr.L ~nsen nmırlıkta me-

no-ra, Mi, 3 - Hcrnt, Yaliz, -4 - busluğun hirle mcsin~ hiç t:ırnrtnr 
Al, Dinamit, 5 - Sil. Yelek, H, cıl'l'lıy:\n D:ıntoo nnzırirktan b\lshli-
6 - A, Adet, Arama, 7 - Tümen, tiin çekildi. yalno: m<'hus olarak 
Cmns, 8 - Azan, 1-liken, 9 - Ntl, k,lih. 
iz ara, Aş, 10 - iCciko, Alo, 11 - J'RA~SA ilfl'IT~AL1 OF:;\İŞLİYOR 
Siincpe, Ayık. 1 O Ağuoıtos İ"lyanırıclıı. Va imi 
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(Gazetcıoldn birlna1 aaytaanıd• 

bn)bk yanınd4kl tarlb çerpeveelııt el! 
llyerek gönderecek okuyucuıaruna.1 
t,lcan mahl)eti bolz olmıyao kU!:Ws ı.ı 

lıluhırı parnsız; ııe,rolunur.) 

Evlenme teklilleri: 
* Orta yaşlı, orta bOylu, etme t!o'1 

gun, asil aileden, ölen koca.sın :ıı..; 

dul kalnuo bir bayan, tl5.~ ya~l&rı:; 
da, memur \."Cya emekli bir bav~ 

evlenmek t.stemektedir. Bayanın """ 
kUı;Uk bir acrveU vardır, (ldeaJ lr• 
dm) remzine müracaat. 

* Ya§ 21, boy ı,72. klkı, 6"- ye~ 

gözlU, yakı§Iklı, UnJvcraite !ktiaat !'1 
kWtcaı 2. 1Ilcj smıt talebesi bir ba.ı 
son zaman!arda malt vaziyeti bozu 
duğ'Undan mezun olmasına yardım 
decek, bllhassa vücudu gllzel kız ver 
azamı SO y~mda dul bir kadınla et 
tenmek istemektedir, (Nezihi sever 
rcınzlno müracaat,. 

iş ve İ§çİ mıyanlm 

<r. Fenni ıözlUkçUlUk lmmınd!J 

mezun, Lt.ae tatıaıııı bir genç, kız göt 
!Uk Ucnrcthanesindc, bUtüıı gU.n 13 
bir ücretle çalışmak latemektedir 
(M.N.U.) remztııe mtlracaat,. 

• Askerlikten yeni terhia oımu 

telefonculukta iYi plşm.13. )1lz1Uk t>: 
santralı idare edebilcoek kab!lly~ttf 
batı::ılıktan anlayan, calı§kaıi. dtı.rUe< 
bir genç, bu gibi iDlerde çalı11Dak iste.< 
mektedir. '(A.Ç.K. 152l remzine mO 
racaat. 
Aldıı ınu: 
A,ağııb reınf.der1 razıu Olall cı

kU)'llColarımız.m ııamlarma ge.Je' 
mektuplan ldarelınnemtroen (pu.aJ'• 

lsrı hariç) ht>rgtln sab:ıhtaa öfleS( 
1<adar ve ıııat 17 den aonra •~ 
lan. 
(Ate§ 6) (A.G.) (B.P.) ·csuıunm.a::) 
(E.N.S.l (F.D.K.l (İdeal kadın} <Kim) ' 
(kaynak) (Karcln) (I.Ale 11) 
(M.E. 49) (Neşen} (Nahide) (NcUD 
<N.G.K.) (P.A.) (Pul) (S.A.E.l 
(Samimi!) 

nıu\'aUakıyetincfon, l\
0

İ& ve ~ \11° 

anın znptın<lan, Bcltlkn \o Alman 
y:ımn istilisıuılan sonm }lıı.sulat 
co~tu; bütiin milletleri h\lktımet" 
it.tine k:ır,:ı aynklnnılırmnk eme& 
ne c1ü~tii, Kom ansiyon kenclini 
lıütün dtinlnyn. ihtlliıl ,·enneye 
rn~mur milletler o.raııı bir meclis 
farıetmiye haşladı: hu ıihni'yetle 
10 il.ir.cltc-;;rindc !'iU karan ,·erdi· 

"li'ransrz milleti nnmuuı ôt 
ı-.(•yl::,.ycn milli mcelis hürriyetle
rini kazanmak i teycn bütün mil" 
lctl_ ri kardeş sayma.va \'e onlan 
:rnrdım etmeye hnzır oldu~unu söv 
ler, l\lc:clis hükiımcti ordu komu• 
tanlnrm:ı. bu ~eklldc emirler \·er 
meye davrt eder."' 

nu l~r:ırrn te iri <;ok büyük o1· 
lln, fm;iltere ~i'bl o ı;üııe tui.dn.r bi· 
tnrnf imim~ de\·letler bile Franı-a 
nın nlcyhine clöndil. So'lra dünyR 
ya lıUrriyct ':ıncı" len Frnns'lz or
Jınn"i bir orclu :tibl hnr"ket edi • 
yor-nr, rchun öldUrUyorlnr. nıuhıı 
lccmesiz h~r~i"<ıi c:ezıı.lallllınynrlar, 
nlılıl<brının pnrdı,;ım 'ermiyorlaı
ılı, 1• rnn'l7. ciımhuriyeti do tıpliı 
flltulıatçı irnp:ırn(orl:ır ı::ibl zaı.,. 
-tdt:~; m"m'cl,etleri ahali lnin r~ 
~ini :ı·mnc1:ı.n lr:ın~a~·n iltihak e
d;vo:-tlu. 

nu h:ı.re!lcetler l'"'r:ın'ia nle~hin• 
el<' h!ltUn .A Yntnıı~·ı ~cniclen bir 
lc~tircll, Sevllmlven Pnmc;17, nrou· 
l:ırı mnğlfıp ölınl,\'S., nelrikndan 
'e Ren hnlnrın<lan <'el•i'ıni '"e b:ıs· 
l:ıılı. 1 G ncı Lliinin idamnıdım ~On· 
rn bir i'ki Frn<iız ıren.ern 'i (le ılfö;• 
man lnnıfnm O"e"tİ ,.,.. bu ııl"(>tle 

ı-~rnno;a ror< :.:.ültiıı~ hi:- •luruma dli .. 
miiş bulundu. · 

fOc\"amı ,·ııır) 

---------------------------------------------------··--------··-···--·- ------Peki "Om.it, eğleOelim. E5n.sen t'tmit, ihtiyar bir öğretmen tl\kfüll ~olıl& !\raba?-ının İçinde dU,ünll • r1e hli;\ildtii!U gi.içle tiği tabii h:r 
bi% de bu şatmartnn. bıktık nsall"' l?Pmağa b:ı tadı. Tubnf kıyafeti ~ottlu. fl3I nldı[.'l bir znmnnda ~ hi'Ç um-
dık. bılhnss:ı kuln.ktan alma, ~er~eYeli Zavallı adam rtiiı:;Uncelerı"'nin için madığı clUrUşt bir rerlde ~ğramış 

- Mesela. •• l'atnın zıımnnma ı;özlüğile cidden güllinr bir h31 al• ıle ı:;özüniin önünde ilıi iri yn~ dam tı. ı:albuW 0 dnhıı mnni b" .,.. 
bd:ı.r bir!ULÇ bibmce sonışup ~y- ı~ı lı, önünde üç ~ocnk t,:ı1ebe ,·a· la!llının tec~ üm ettiğini ~i;riıyor. gö termiye ~nli"" ol<lu~ına ı.r ~· 1

; 

le~ im.dar \"aktlmiz ,·ar. Bu ıı,;- ~ıfesmi görüyor ,.e bin mü ... külat • 57. Nakleden: ııazaffer ESE bunlarm p:mltısı ile ~özlerinin ku- rordn. lllJU\~ 
ten ben \'e Sabri l\"'..k memnun ola· ılr alfabeyi ö~niyorlardı. Yavnı- mnştığmı hi setllyorch:ı. .Biçare ç k h Wı 
cağmırı gibi iz de can sJkmtı,,ınR lnr da ma,·j blr~r lcenıer im anmı . mu5tu. - Amnn Cmit de ne ~kcr §ey! Bu ilci damla ı:tözyıı~ı onu f~r.a rler«cılc b~c~k ~n n. ec.maccllc 
uı;'l'anuyac:Wsmn:. btr<lı. Bundan sonr.ı. (Boyunılumlt) n • Umit o;e ·in<le gizli 1!ir ~ika~·etln lıir lı:ırel<ct ,'"llptıl<tan sonrn in,.,nn· ret du\'r.tu l 'e gen~ş hır har 

U Sabri 11 
• • B __ t., b' 'k '\"U 11' r t o 1 .... l'" .... ı "t • h). l ...... d ... u b. 1 d • • d, ne yı:ıpncagını :ı•ır • K ç[f;{ c 'l!'.nnı çırpnrıık: u ::mııne ıttı ten . onm b ska • nun:ı sıra gc ı ı .... u:ı >~znr ro• ıutun u puru:ı erj t1 rıyeru.;; c·evııp l\rı n1aun u r~ıı ır ' c an 1\7.a· ınıfltı Ruhu . la el ı;.. " 

- Oh ne güzeli. Ne· ali! lıir mevzun. ~~tiler. Uhomteli 'oy. lıinü ~·apnuk için onun kı~nletine \erdi: bı iç:'nde bıraloyordu. ..~ u~·· 
1 

nun ~am n 
1

1!1• npaçıı. 
Bilmece o'--unu vugm~ urlu :,tinle• undılnr. Pertev Avustur:nılı ,·nıi mUşnbilı bir c1bise ~y<li, 1)" :ıı~:a- - llu h2'l, benim ıle hoswna fTj. ı.anıUı "'Özvaclanl Onlnr ne ~k~,z .. utyor<.u, Hadi 0 ka.rşhmda 

J ,,_ "' • ' d · "' "' • J " ı mu eacc p k rionu ! · 
rin, fen:ı haw.lnnn yegline tesel • O<'mil de İ•i\'fçreli knhraman oldtı. u5:1n hf-rabcr gözünde tek ı:-ö1.Jiik fliyor. Ui.r müddet kin ol a. bile kndar saf \e ne kadar acemi bir . ' 0

. s m8;"ı, ıtn· 
lisiydi. Ba.5ta Omit olmak iızere Cemil, l•üçt'k ~abrinin hru ı uze- \ 'c l'!~ıncl:ı cigarnsı oi:Juğu lı:ıldc Limit olmaktan kurtulmak beni ı uho.n mahsulU idiler. Yalnız iki n~lı .cocu.kl:ır.ıı ltlıu'?1~uı: bır nzıır 

·w gençler. bu oyun\! İ<Jte•likleri r:·mlekj bir et-maya ni~sn nlmıstı. girdi. ('mit. bu aralık o lmcln.r gU· memnun ediyor. Bazan bu i mi ta- dumla ... tı;te hepı;i hu kadar .•. na 1 ı'ttıklorı. UUl1Undakı ın nna ağk 
tnrzıb tefsir e<liyori:ı.rclı. 'ümlt ı;ocuğun nnnc<.i rolünü :rar- liinç bir t:l\ ır almıştı ki. Nnime bi" r:ım.'l.kt:ın cidcletı ı~k ı.ıkılıyorunı. 1ııhun saf\·ett bu yaslıırın alcmasr nııık his ın1 Yer('n o nıasum hny . 

Om.idin ~clıresin<lc :ırlık elem n• · tı v.e ci<ldt"n ibüyiil< lılr mu,•nffnkı• le dar~ durmalt i terllji;j h ide l\~m:ıl gülerek ortııya bir fit.:ir nı ı:jrkin bulmuş: mağrur gözkn • ret 'e ııe<l:ımetini ~nd:rıyortlıı 
liunctlerj lmlm:ımıştı. Gdzlcri e\' - ·etle Şefk:ıtl.i, ~ocuj;ı tehdit edil • ~illmelrrcn kendini nlılmadı, ıı.ttı: pnkları onlan blle iı:mek, yabtulcı brj k~ndi i<en<line ~e\'İndl: 
vclld hın-z..ili" ni nlnmı, esl'i J>nr"' nıi \e emti~i bir annenin bı.lttın O~-un \".C bilmece bjtincc se~irc:. _ Artıl• ümit, hiçblr ıeyi be. gl>1:1ertlen sa!damnk i temi,ti. - Ah &e\·gili c:ocuk!., Melek ı:o· 
lDl;lığJ ile pankJıyortln. Şimdi ı:;li. rı.t ır~bını tamamiyle tn l"ir C(le • lcr a~ ağn. lmlktı. Artık uyumak ın· ğenm~ın.ei:e b:!.t'lı,Yor. Dir gün ,as.binin ı;~irdlği nıüt c:uk 1-imbilir, 11'-l J,ıu'lar üzUldUn.w 
iilyor, söyfüyor... bıltlin n.rkada~· lııl<lı, nıatıı gclmi ti. Bu cevııp karşı mdn ~en!: tuzın hi' bir kazanın buhranı nnısmdn Belki bu lııt7ir. rln1•ihalnımdıı ge • 
!arını i<l:ıre ediyordu. Hir bilmece- Bu ıfn. bittikten sonra yeni b~r limit, erkc~c kıynfeti i!:lnde· eğl. t:apk:ısr nltındftki pcnhc ylizU se • im ı;enç kız onn duclaklarının bil - lı~ı hüytik bir tıefkatle eni glii{sU· 
iten lıcır.o.n bir litiçi.ık :mlıne tertiıJ ,,~una bnsl:ulılar: lerek tckil~k üzere mllsruı<lc i" - 'imli b.'lurmlnrln i)rtüldü \'e mu • tUn temizli~ ile: "Sizden b:ı.~h ne !;.ekecek birisine maht:ıçsın ... 
ıııderclö 0:\ktörl~rfn hn.r.ekct ,.c tıı : . Bıı, l':'~ ı:mııı ~irycr(~el~k h!r o· tefli. Dunu tnnmmış muharrir mli• l.rıbe:e- clt.:': kimim nr!'' diye 8tt14!1mıştı. Onun yn\'ıı..~.a snnıı. sokulduğıınu, 
W'IThn ile m~~I ~tu~·or~!'· .1.ı:ıttıı l ~nd~. 1 mıt, mU hn o.rtillerı \'.e kenımel bir surette taklitl edercl.: - Bir erl•ek nadiren halinden Ent ondan be:;ka kım esi yok' eni kollan arasına nldıihnı ve mUş 
oıu.na ~IbıSe!erın bılc de~ı~tıfı. bu ~lit fı~a.nl:ınnd:ın ı;el~nğıl~. \'e na· ~·nrıh. fikfıyet ediyor. Fnkat bir kadın hiı; tu \'e on& nihayetsiz bir itilnat ''«ı flk öud:ıl•la.rile bulnnıkr ı::üzel, şn• 
~vunJar hıdiıkt blr nhnc hn.!ını a• ıl!<lc hır demetle ömrün dort me''• Bir çocnk gibi bu eğlenceye if)ti· t.ir ,·s.kit hn.lind~ memnun değil • ~nırla bel bağl:ımıştt. Genç ktzın hnne gözloriıulel•i iri dnmblan 
•IJ'01'd.o.. '>ınıl ki'nde parlak, ,.e insana rı( • rnk c<ljp k:ıhknhalnrla nUJen lV,ı - dir. bu b~si ins:1na dolnmncak ka<lar l~ti!ini 1:öriip lıis<;ct..en noa~ mem 
• Bn Akşıun da cevabı n!fa~ r.i11n lıa~·etoıiz bir ya .. nmnk h~!ii \'t>rcn eınlin k:ırısı kendini :r.aptedemiye· Salonda. B:ıyttn l\"ninıenin etra - ~ir edirorda. nun olur muydun~.. ' 
~·ilm~e-n Mylf' hrr oyun ıfo{:ılu, !'mltılı hlr gençlik rıiimıınc 1 ol • rel;: söylendl: fm<la herkP.S konuşurken Sabri 1~t:e beUd bu hislerinin en ziya.. [Devamı fXll'}, 
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TARİHi ROMAN 
YAZAN: I SKEN DER F. SERT Elli 

-16 ... 

18,03 radyo dans orkest1'8..9I 13, 
45 şarkılar 19,00 konuşma 19,15 ~Ur. 
killer 19.30 Haberler 19 45 serbest 10 

f.•alrln köleeJ: ;tumıyordu. 

- Evet, dedi _ evdeıiir. 1 Veztrln wllAdı ~akta duruyor ve 
- O halde hemen bab~r \er. YeTN efe.ndislnln gözüne bakıyordu. 

ha.:ıretlerl l•cndisinl z.lyarctc geldi f Selim, §afi.in köşkiloe. bu kızlard.ın 

dakika 19.e5 fasıl heyeti 20,15 ko-.1.ıŞ 
ma (derdleşme saati) 20 30 mU7 lt 

21,00 konuşma (evin saati) 21.15 '{!l

rışık makamlardan şarkılar 21.50 h. 
tan bul at yarışlarmın netıceleri 22 0(' 

~~!. ~:;~·:;~'. •. :·~,ri;;·:;~ •• :~'." ı Baş, O iş, Nez 1 e, Grip, Romatizma 
1 Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Şairin kulesi yau gözle bııkıııea., a~. birlnı zorla lllıp g~türnwk flkrlle ıeı 
ta danı.n 'ltczlrl gördü .. ltıtpıyı aralılt mişti. Cellat bunu biliyordu. 
bınıkt,ı .. bahçeden koş::ırnk yUriıdü. Taşkentllnin de içine doğmuşro. 

Sellın cevap beklemedi,. Kendi kendine: 
Attan yere atladı: - Bu herifin gell~lnde ba;ı.,r olm1tııa 
- Haydi, biz bahçeye gjrellnı. R.ı· gerek. 

nöbetçi atlanmızı burada tutsun, Dlrordu, Ortalığı esmer gölge{cr 
Diyercl• kaımıan içeriye daldı. ııardılq:.a bahçıml.n içine akşamın büı:. 
VeT.lrjn Ullllğı ayw zıuna.ııdıı k endi. nü çokuyordu. 

inin cellfl.<!ı IJ I Heybetli, iri yarı htr Şairin utağından baııka köşkte blr 
adamlı. erkek görünmüyordu. Vezlrtn at\ıtn 

Havuz başında bir ııcdlre uzanm• sokak kapısında bekliyordu, 
olaıı Ta§kCntli pir etrafına gözdeı<' . Selim blrdl"nbire sesini 8erue,tlr • 
rint almış eğleniyordu. Uzaktan ve • dJ: 
Zlrin ge1djğlnl görünce tepesi attı: - Dlinyanrııı bu kadar güzel 09 in. 

- Bu ne rezalet! Ben kabul etme- :ımı nerden buldun 'I' 
den, böyle \'&kltsh ve sa~ gı .. ız mbıl\.. - Allah verdi, vellnlmetim ! 
tirin bumda ne fşi var~ 

Şatrlıı kölesi: 
- Aman efeıuttm!z, dedi . bu a -

damla uğ'raşıl.ma:ı. Sizi görmeğe ge • 

- .Allah mı verdJ? Ban& neden ver. 
mlyor ya? 

- Bu bir tali meM"lesidlr. Fak.ıt, 

yerlller bana veı:lrlmlzin eıtslz detıe • 
cek kadar glizel carlyeleri oldukuııu 

söylemişlerdi. 

R ASI D RIZA 
flY A TlCO~ll Halide Pişkin bt•rnber 

ONLAR EU.MtŞ "URADlN A 

\ o41vil - 8 - Perile 

Şubeye davet 
Emindnıi ııerli ,ts. ş. dc:ı: 

1 - Eminönü ~·erli n . ş. ılc ku

yıllı 1ev3zını ,.e muhabere sını[lnıı· , 

nn ınen~up yk. sııbrıyların 8 eyJ'il ı 
günü 'iiibeye mürncnall::ırı. 

2 - Yıl. :.ınıf 8 mi menıunı Y:ıl·
ya Nözhet oğlu. Abbas Recai 

(35489) ile yd. p. Tğm. Abdullalı 
(49441) in ace1e şiibcy'9 ~eımele:-i, 

lCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABtLIR 
• 1 1 • • 'il d ... . ( . -. . . . ~ . . 

~,"wçr.ı~=*·iliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiHiii.-..liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiWiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii~, 

~ i~ii' AINl~\UJL AIMI!lli&t-AN 
Amullıan Kız ı<olejl 

iC. l 'Z it 1 S M 1 : Aroavıtklly, Tel. 36.160 

"""" ____ ..., __ """"'~~----===-

• 
Robert Kolej• ERKEK KISM~I 
Bebek. Tel. 36 ... 3 • _ 

ORTA KiSi~~ - liSE KISMI - TEKNiK OKUL 
kayıtlar kapanmıştır. Leyli ve Nıhari bütün 

&f:ISLIRE 25 EYLÖL PERŞEMBE &1) ~'O BAŞLANACAKT~F 
Hıinln elbette bir sebebi vardır. K:!n· 
dlslne iltifat edin.iz,. yanında ct>llndı. 

da. var. Bilil'ftlniz kl o yaman bir a. 
lldamdır. Her ıstedlflni ynpar ve 
prens Özbek ondan hesap ,sormaz. 

- Ben mallarımı senden iyi bll! • ~ Dr. tbrahlm Denker ..... 
nm. Benim <'arlyelerlm arasında bun . .., ~ 
lar kadar güzeli yoktur. 3alıklı RaıoıtaDHll Uatılllye &llltl'-ı 

Leyli talebenin 24 EyHH Çar,amba günü ak§amr mektepte bulunması laz1mdır. 

Kızıar bir kenara çekildiler • 
Sellnı &en bir sesle selAm verdi: 
- Koca Ta§kentll. ınttt 1..-ır çiçek -

lertnı ya.nnıa almış, dünyadan uz.ıl{ 

bir Alomde ne güzel eklenlyorsun ! 
Şair yerl.nden kalktı: 
- Ne yaplllım, vellnlruetlm 'l Blziru 

klmeeye r.aranmız yok. Buyumntı7.. 

bir ,,crbeflmjzl içiniz •. 
Şll.lr, vezire yer gösterdi: 
- E'imlze şeref verdJn!z.. hangi 

rttzğıı.rlar attı ofendJml7.I buraya1 
Selim oturdu ... 
Upğt yanı baflllda ayakta duruy.or 

dn. -
Ma.A"rm vezir, şaire: 
- Sen de otur, cİed1 . blrnz konu;a. 

hm. Çol•tnnberl evfne gelmek, ~rfü;. 
ınek isterdim. Bana çok ldmseter 
''Ta,kent)j ~alr diınyıwb ooınet hayl\.. 
tı ya.,ryor?n dedJler. tnannııı.mı'jtn<L 

Şlmdl gördilnı ki, bu eiizler gerı;clt • 
mlı,, Tııl)ltenltC'n Tebrlze gelen bir yn. 
t>11.ncmm b•ır:ıda c~ntten bir kliıte ku1'. 
ınn.ıııı ve etratuıa clvclvlert tnvrnılan 

alıp eğloomesl, dünyanın gamına ve 
rulhnetlne meydan okuyan bir h!dJu. 
ıilr. 

Ta~ent,lı lft.!rln cnnı sıkılmaıl'a bıı.ı. 
'ıuııı~tı. l<'akat. zamnnm ve:ı:irlne ne 
dlyeblllrdt '! 

''ezlr bir aralrk kenarda bli.WmlJ' 
<lurnn luırJara göz attı: 

- Bo melekler klmdm korkup kaç. 
tdar ! Onları ç.ok yaba.ol alrM,ınnı~ ..... 
ımı. Ta3kentll: 

Şızlar gU1UştlUer. 

Şair gözdelerine: 
- DaydL lç-erl;ve gtrlnb; .• 
Diye segJenc'l1. Fftlmt, Selim tm<:a 

itiraz ettı: 
- Onları bura.da.o ssvarsan, hen 

banu l«'ıodlme hakn.ret ım.yM'ml, Tn!
. kentli? O zaman bozll~ru-&. 

'\'e gülerek UAve etti: 
- Onlara ızln V61' de ynnnnızıı gt:I. 

llhllel'_ benimle konoŞ511nlar. Ve h~ . 
ber -.er ki, beu ve adamlarım hıs'ln 

3°b'Qn '-abşt mııhlftldar 
0

değllfz. Blllrsln 
ya, • bentnı. flll.raynnda yetml,ten fa7.la 
cariye vnnhr. Sl>ntnlrl gtbt üç tam~ 

d'*'I ... 
Şairin dnnnnu giiçJettl .. 
Vesr.lre knl'§ı gelmenin btr ne%aket • 

st:ıllk olacağmı billyol'du. Kızlara: 
- llaydl, ge11ni7~. Vezir hauetlet"f 

ne (hoş geldin) deyiniz ~ yerlcrlnb:e 
oturunmı:. 

IJedi, Şair bu ~zlt>rl tııtt>ml)·erel< 

eöylD~ ordu. 
SeHm nMCSfnden mütemadiyen gl\. 

lüJ'ordn. 
KızWdan bfrtt!I pek 

mlştl. 

Vezir, bu krr.3 ~rdıı: 
- Adın nı> senin T 

boşuna gtt. 

Gmç luz ön!ine l:akarıık rp\•np V<!r. 

dl: 
- Nar tane.<oi .•. 
- Amnn ne güzel ad bu. 
Bu sırada ş."irin uşa&'l bir teıı"i i<'lı 

de lld bardak ııerbct. ı:etlrdı ve \C-t.1-

rıı ikram etti. 
Selim banlağı aldı: 

- Bu ne şcrbC't\? ·

Kumral kua bakarak: j nııa.'illlt. Rer (Uo saat 16 ten <ıonta 
TECDlDl KA YiT: E'rkek kısmında 22 Eylül Pazartesi ve 23 Eylül Salı günleridir. 

1 

-H ele eu (Nar tanesi) prenl'ln , Beyoğlu • Ata<'amH. Sakız.atacı Kız kısmında: 23 Eylü: Salı ve 24 Eylül Çartamba günleridir. Yeni ve eski biıtü11 
!larayında bile bulunmıyau bir çiçek.. : .. c•a•d•dlie-s111l•O<illlükçf'.şme •okak !'ılo . ı:ı 1 

veztr elindeki •e..a..... bııl'dağmr bı- ıı reıeron~ <t21öıi ••• talebenin bugünlerde son kayıt için müracaa'«:ları gereklidir. 
~·~~ ıı .. llilll .... lllllİİ .............. , ......................................... ~. rakh. ~ 

- Şu havuzun batımda ,arap iÇm<'k ---------------=----------=-------------------------------------
ho!f olReak. Haydi bana bir ,arap lk. iıtanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: lıt. Lv. Amirliğinden:· 
ram et. 72 lik Hıı.rison tipi mUceddet veva mlistamcl çorap makine!i alınaca'<ttr. 

1000 !\det ::00-300 litre hacminde galvanizli bidon satın alrnaca'kt?t'. 1 1 1 . k dni rln f 1 t klif k b' Taıkentll kaşlarmı çatarak, u&af• Bu ına t ne erı satma· arzu e e mu assa e me tu;>ıarıı:u r 
rıa: Elinde bu m!kt.ı.r "daha az olabilir,. bidonu olanlann teıcicn!a 1 :?~cı53 > v~. bııfla 1.c.rfm:la Tophaneda 1st. Levazım a.mirlığine vermeleri, (9633) 

ya bizzat 10.P.917 akşamına kadar Yenipostane karşısında blivvk Kınacı -
- Vezir hazr"tlerine bir fft'Mlp ge. k i!l · ı ıı .. · • ı yan lır.n !'o. s.ı:: da hava satmalma komisyonuna te 1 erini 1 ···rıııe,er. 

tir.. (0609) 
Dedi. Upk çarçabuk, tepsi için·!e 

bir kodes §arap getlrdl 
Veııııir sordu: 
- Sen nede.o iÇmlyorsun '!' 
-Arzu edcnıcnlz, ben de içerim. 

Vezir ellndckJ şarap kadehini iç 
me<IL Şairin şarabr gelinceye kadıır ı 
bekledi. I 
Uşak ~ara.in getirince, SeIJm e&lrl' 

1 
getirilen ıara.bı aldı ve elinde tuttu,t ı ı 

,arabı TaııkentUye m:attı 

- Şlmdlye kadar bir \'ezlrln elt.ı • 
den şarap içmedin, df>ğll mt T 1 
Şair birdenbire sarardı .. 

al<~llmln uzattrğı şarabı tereddüt!(' 1 

\'e:ılr ~raptan birkaç yudum içti: ! 
- Haydi, s<'n da iç, Neden domyo,.. J 

sun? ı 
Taşkentli kolunu masaya c;arparel< 1 

kadehi kaıııten yere ~'.hiıtiirdü .. ve gft!t>. 
1 

uk: 1 
- Kuııura bakmayıın, devletlim! de-. 

dl - Benlm dalgınlığım ve cttkkat~zli. ' 
ğlm meşhurdur. 1 

Hemen up.ğına döndü: j 
- Çabuk, bana bir kadflh ı:uı.rap d;c. j 

ha getir. ı ' 

Abdullah kOl}tu, bQfka bir kaddı 
doldunıp getlrdl. 

~Um gözlbılln ueuyla etrafı v~ 
billıa.ssa ~lrl tecesMis ediyordu. Kur. 
naz veılr kl"lldlsjne 'l:f'hirlı ,arap v~. 
rlldiğlnl öncedeıu tahmin etmi,tl. 

Her fa.r&p geldikçe bu 5kellde ha.re .
1 ket etti, Ve nlha~·et şalrı zlyaretJnln 

sebebini açık9a !'!Öyledl~ 
1 

- Uzun kon~mağa vaktim yok ı 

Taşkentli: Benlm güzel bir kadına lh. 
tJya.cım var. Senln ca.rlyele-rinden bl · 
rinl bcğendJm, Onu alıp l!lllraynna gö. 
tllroct'ğim. Bede-llne gelince, kac; ll~n 

iSC yarın v~kllhar<'nnla gönderirim. 
Şair birdenbire titremc~e bal)IRdı : 
- Aman efendim, !!iz burayu yan. 

hşlıklu. gelml" 9laeak!lmız! AradığmR 
earlye-~·ı an<'ak (eıııir pa7.arı)ndııı bul&
billnıiniz. 

Selim aya~a kalktı: 
- Ha.na kar171 gclc-:-eğlni ummııyo. 

rum. Ben, [stedjj;lm kimsenin uc:ıtı. 

nr biranda ;nkma.k kudre-Hne rrıaın( 

('ilan blr ndıımırn. Bunu SM benden ·~ 1 
blllrBln ~ 

- J~fendimjı.ın, Ct>ngizin ordul!\rmı 
gcrj Çe\·jrc<'elc lmdın mahir \'C dfrn -
;l PflJ hlr \'Cllr olıhığunnzu Jhılunn:ı 

h er!c:stcn I~ ı hilirlrrı. Fakat, yetmı, 

ı-ariyı"•I olan sizin gibi bir \'Pzlri.n, tı: 
ricU. memlrket ~,.lrlniz olan Ta,krnt. 
linin Uç Rt>vgllsııden brlnı f'Jinden .ııj. 

masına biitll.n dünya şa1a<'al<tl'1'. Bun, 
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ı &det 1000 llralı~ 
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11akalat Vekaleti Devlet Limanları İsletme 

Umum Müdürlüğünden 

Kaptan, Çorhçı, ŞMör,- Yağcı, Gemlcj, Ateşçi alınacaktır. Mııtltlp şe· 
raiti haiz o •anı.u~ Galata.da İdare merkezindeki Ba~ Enspektorlilğe n:;.rt 
racaqıarı UAn c;iunur. 19599). 

İstanbul Hava Mıntıka Depo Amirliğinden 

Aşağıöa cıne ve mlkda.rı yazılı telsiz malzemesi pr.r.arlıkla sstm a.: 
nacaktır. Tanpterin kat'i teminatı olan1122 lırayı Bakır):öy Mal Mtidiırlü~li 
ne :ı.;atırarak ~. P. !14.2 Sıı.I.! gUnU saat ııs de yeni postl.bane kıırşı~mda ~Jr. 

yUk Kıncıyan han No. 9/10 da bava satın alma komlsyonttna müraca~.t_ 

Ierı, (9~01 } , 

Vaiman ve biletci alınacak 
latan/Jul Elektrik. Tramvay ve Tünel lıletmeleri. 
Umum Müdürlüğünden: 
lıJıır(!mize vatman ve b{letçl alınacaktır. 
Kabul şartlan: 
1- Tamı!8SJlıha olup askerlikle alA.kası olmıyacak, 

2 - O~unıe. ve yazması olacak, biraz da hesap biıecek. 
İl!teklilerin Galatada, tramvay hareket dalreslne mUracaatıan. '(96~') 

Çevalya satln ahnacak 
Münakalat Vekaleti Devlet limanları lıletme Umum 

Müdürlüğünden · 
Yıllık :h~ıyaç olarak 1~000 adet Ereğli, 5000 &det kok, SOOO adet orta. 

pasa ve 1000 tı.det küçük pasa çevalyesl satın aunacaktır. 
Taliplerin 15.9.942 akşamına kadar nümunelerjle birlikt8 "telle ııar.ıı. 

mak suretile lakviye ecli!miş çevalye teklifleri tercihan tetkik edflecekUr ... 
Tfkllflerin1 idare merkezindeki Levazım MüdUrlUğUne tevdi etmeleri \llL 
olımur. •(9703) 

İzmit D<?11iz Sa'tınalma komisyonundan: 
1 - K09if bedeli 33fr60 lira. 24: kuruıııan ibaret olup gösterilecek blr 

mahalde ya.ptwlaca.k olan beton inşaatı işinin kapalı zarf uııullle ek.slltme
!11 7 eyrn1 Q<i2 pM;arte.sı günU saat 16 da lzmltte tersane kapıamdakj lc.e. 
millyonda yaJ'ılacaktır. 

2 - Bu ı~c ıı.jt fenul ve hususi şartname, ke~fl ve projeleri bergtln ko. 
m'I!~ onda göı-ülcb'Jjr. Mt·v&kkat teminat 2479,52 liradır. 

3 - .Ekelltmeye lştlrak edeceklerin, bu gibi işleri yaptık!arma dair ek.. 
'iıtmeden a.za.ınt beş gtln r.vveı nafla mUdUrlüklerindeıı lilaakları ehliyet 
ve tıcaret vettlkalarmr, eır.r.iyet mUdürltiğUnden alacak.lan htlanUh&l va:ra
ka:a.ı·mı ve Jr_...,lUnun tatj!a!ı veçhile tanzim edecekleT'f teklif mektuplarm.ı. 
yukarda yaı4. teminat mııkbuzlarile birlikte muayyen gün ve saatten bir 
saat cvvelıı'lf: ıtadar komısyona vermeleri. (901'.) , 

Terkiye Clmburı;:tİ~ 
ZiRAA T BANKASI -~ 

liDlu.JUJ ta.rlJıl: f.XM. - ~nnayeel: 100 000,000 l'Urli ÜIUI 
1 

Şube ve &.jan• adedi; ıtı.6, 

Zira~ 9'Cl ttcar1 her nevi bankl!I muamelelert. 
Para blrtktlı enlere 28,000 Ura lkramıye .eriyor, 

ln rı bana buj'\'ı-,larsanT7, ~izP ılıthn g-ll. 
'rLJr glllllm'!edi: 7el bir lmdm buldnrabllirlm. 
- Nar !fCrbeti vcljnlmetlm! TPbr 1 .. .. u önnnde d 

beherinin tahmin bedeli 
Kur. 88.'l. Zlraat Be.ııJraııuıda kumbaralı ve lhbe.rın:ı tua.rrut ııeeapıannda 

tn a.z 1SO •truı buıunar.Jara senede t defa c;ekUecek kur'a U• 8fatlô&IU 
t•:A.na göre ıkl'a.miye dağıtılacaktır. 

zln narları meşhurdur, Kıılunıı:ı: c1:ı - Hayır. Ben go71ım n "· 
ran şu sc\'lmll çiçeaı bu gecr• mutla'<a 

n.'l.r Şl'rbetlnl pek severim, 
koklaınnk 1"1 ivorum. Onıı almadan 

1k1"JI birden içtiler. 
bjr yl're glıl<'nıem. 

Şair. \'e7lrin :ı~·aklftrm1l kııp:ıııfü: 
- Bu melekler bir şey lçmıı:r. mi• 

- \'alvarırım 8ize, velinimetin:! 

Selim Im.:lara baktr: 

Qrı!ara dn birer nnr şerhefi emn>t. 
Onlar brnfm ı><ıerlnimdir. O ı:lı:t>klt'lrl 

gfltlNlnlc-r. 
Tn,kcntll şair. uşağına.: 
--Abdull:ı.h, lff'dl • tıç nar 

.lalta lfetl r. 

b"n f'l\ıllm, ~n yeti~tlrdlm. Tam ko'<. 

"crbt-tı lama ça~ııııı. gcldjklı>rl bir sıradn ba,. 

l 
kıılarına nasıl ikrıtm edebjllrlm. Ron'f 
A:ıwı da razı olrnın:. 

n~, 'ldS,a ~rd!. 

Se.. "'N-r ~1"1fırı ı:-liıı:ünu n- (Oe\'Rmt vıır) 

3780 K~. ,uksek evsaflı toz Niı&dır 
ıoo ad<'t tSOO,llOJ dereceli bome met" 
adet 6 voltluk akilmlilA.tör 

123 00 kilosu 
945 00 beheri 

7600 00 beheri 

İstanbul Hava Mrntaka Depo Amirliğinden: 

Beherjne tnhmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 4000 adet maa sap demır 
saç kürek l<apaıı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek~iltme 22.9.942 salı gUnil 
saat 14. te Yc .. ıpo3taM karşısında BUyük Kma.cryan ha.n 9-10 numaraia 
Haı·a Satınalmn komisyonunda yapılacaktrr. Muvakkat tPminıttı 600 liH 
dır. Taliplerin t~kli1'1erlnt ihale saatinden bit saat evveline kadar komıJ. 
yon:ı. vermclerj {9671" 

C adet 1,000 liralık C,000 Ura 100 adM 150 l1r$1ü 11,000 Ure 
• • 600 • ı.ooo • 
' " !60 • ı.ooo • 

40 • 100 • '9000 .. 

uo .. 40. uoo. 
ıeo • ıo • uoo • 

DİKKAT: Beeapıarmdald paralar bir ıene ıc:fnde l50 liradan a,,atı 
~'1§tnlyenıere lkram.Jye '1ktıg-ı takdirde ıw, 20 faz.laalle verUıcekUı. 

Kur'alar eenede C defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 SJ11ll. 
U Btrtncl.kA.nunda çeldlecelttlr, 


